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________ . ijf-es&ea#—Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliber^pap'do
aniloplenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajam 

Barbosa Machado e aos departamentos competentes, para que estud^ 
possibilidade de aquisiqao ou locaqao, em carater de urgencia, de um 
equipamento para hemodialise no Hospital Regional de Cajamar, para atender 
casos graves de Covid-19 com alteragoes no funcionamento dos rins.
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JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, considerando que uma das complicagoes 
pouco conhecidas em pacientes com casos graves de Covid-19 e alteragao no 
funcionamento dos rins, o que, em alguns casos, pode levar a necessidade da 
realizagao de hemodialise. Em nosso municipio, tivemos muitos casos de 
pacientes internados no Hospital Regional que precisaram desse tratamento e por 
atualmente nao ofertamos esses servigos, precisaram entrar na fila da Central de 
Regulagao de Ofertas de Servigos de Saude (CROSS), para conseguir vaga nos 
hospitals onde possuem esse servigo. E infelizmente, o paciente em estado grave 
nao pode aguardar o tempo de espera por vagas.

Diante do exposto, vejo a necessidade em disponibilizar o servigo 
urgentemente porque ele sera de extrema importancia para salvar vidas dos 
nossos municipes e de outros pacientes que sao internados em nosso hospital 
municipal.
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Oficio n° 141-GP

Cajamar, 01 de julho de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 179/2021; 222/2021; 232/2021; 233/2021; 234/2021; 
238/2021; 239/2021; 240/2021; 243/2021; 244/2021, de autoria dos nobres 
Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Aiexandro Dias Martins; Cleber Candido 
Silva; Edivilson Leme Mendes, Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba 
Cintra;; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo 
Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados 
na 10 Sessao Ordinaria, realizada no dia 30 de junho de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO AND|RSQIiJ 
Presld?nte

DRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

R<e=*r'r'
,0 \ JUL

HorasReccb' lor

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

r*o o»*or~*-\.


