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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 266/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Saude por meio do Memorando n° 2223/2022- SMS, copia 

anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Memorando n° 2223/2022 - SMS

Cajamar, 11 de novembro de 2022.

Ao

Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 266/2022 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, em 

resposta ao requerimento em epigrafe, vimos pelo presente, informar que as 

Unidades de Saude ja realizam a conscientizaqao, promoqao e prevenqao do 

HIV/Aids e Sifilis durante todo o ano.

No mes de Dezembro, as Unidades de Saude realizam 

campanhas, palestras de conscientizaqao, promogao e prevengao sobre o 

“Dezembro Vermelho", sendo realizado atendimentos e testagem de HIV/Aids e 

Sifilis nos municipes que procurarem a Unidade.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao, 

estima e os agradecimentos pela contribuigao.

Gustavo/Sipeira de Almeida 
Diretai/ae Ijtencao Primaria
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Secretaria Municipal de
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Estado de Sao Paulo
*

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 266 / 2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos deliberagao 
do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Casa de 
Leis, a possibilidade de aderir e implantar em nosso municipio a campanha "Dezembro 
Vermelho” (instituida pela Lei n° 13.504/2017), que diz respeito ao mes de conscientizagao 
e prevengao ao HIV/Aids e outras infecgoes sexualmente transmissiveis, Podendo ser 
abordada nos canais de comunicagoes, sites e redes sociais de nosso municipio, ou 
como a secretaria competente julgar de melhor eficacia.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista trazer um importante alerta de 
conscientizagao e prevengao a AIDS/HIV e outras Infecgoes Sexualmente 
Transmissiveis (1ST). A campanha teria como foco a importancia de buscar o 
diagnostico e o tratamento da doenga, enfatizando que a camisinha e a forma mais facil 
e simples de se prevenir contra o HIV, virus causador da AIDS. Durante todo o mes, a 
campanha deve ser abordada nos canais de comunicagao da Casa, site e redes 
sociais.

Plenario VeL Waldomiro dos Santos, 23 de setembro de 2.022.

I

SON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar
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