Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas
Audiência Sub-Região: Norte
Município: Caieiras

Nome/ Entidade: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery - CIMBAJU
Cidade: Caieiras
Sub-região: Norte
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):
( ) Princípios

( ) Diretrizes

( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos

Ordenamento Territorial:
( ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano
( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana
( ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana
Propostas Estruturadas:
(X) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial
( ) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
( ) E: Temas Relevantes

( ) B: Habitação e Vulnerabilidade Social
( ) D: Mobilidade, Transporte e Logística

Contribuição:
Programa: Saúde
Centro Regional de Reabilitação
Projeto: Criação e implantação de um Centro Regional de Reabilitação para atendimento, recuperação de
pacientes (convalescentes) e acidentados em geral e qualificação e requalificação de portadores de
necessidades especiais. Uso de parte das instalações prediais e nosocomiais recém inauguradas do Hospital
Anjo Gabriel de Mairiporã e de parte não edificada do terreno público adjacente, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Mairiporã.
Valor estimado: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Justificativa: Os mais de meio milhão de habitantes do Vale do Juquery, somados à mais outros mais de um
milhão de habitantes do entorno imediato à Mairiporã, não dispõem de acesso facilitado a este serviço, tendo,
não raro, que disputar vagas e se deslocar mais de 40 km para serem atendidos, tornando-se quase que
inacessível a possibilidade de recuperação I reabilitação. Esta situação é ainda mais difícil quando o paciente é
de baixa renda, a depender da disponibilidade de transporte pelo município, o que onera demasiadamente as
finanças das cidades e ou geram elevado ônus emocional para os gestores da saúde e para as famílias. Tal
investimento vai liberar vagas em instituições de referência como o Instituto Luci Montoro, dentre outros, e
facilitar o acesso da população regional a este imprescindível e humanizante serviço de saúde.

