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Memorando 1380/2022-SMS

Cajamar, 15 de junho de 2022

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Requerimento n° 180/2022 - Camara Municipal de Cajamar 

Assunto: Implantagao de Central de Ambulancias no Bairro Ponunduva

Prezados

Vimos por meio deste, em atengao ao requerimento de implantagao 

de Central de Ambulancias no Bairro Ponunduva, informar que ate 2021 a 

central de ambulancias funcionava de forma centralizada na sede em 

Jordanesia. A partir de estudo de locais de maior ocorrencia e pela distribuigao 

geografica dos bairros, foram implantadas bases descentralizadas para melhor 

atender a populagao, da seguinte forma:

1) Paraiso: atende o bairro Paralso e Remogoes do Hospital Municipal 

Rua Bento da Silva Bueno, localizada junto a base da GCM.

2) Cajamar-Centro: atende Cajamar-centro, Ponunduva, suporte ao 

Guaturinho e o Km 43, remogoes das unidades de saude do entorno. 

Praga Benedito Martins da Cruz, localizada junto a base da GCM.

3) Polvilho: atende Polvilho, Portais, Guaturinho e suporte ao HMC e 

unidades de saude do entorno. Localizada na Avenida Tenente 

Marques, altura n° 3885: CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
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4) Central de ambulancias: atende o bairro Jordanesia, alem de 

remogoes da UPA e unidades de saude do entorno. Recede todos os 

chamados, faz a regulagao medica, distribui as ocorrencias para as 

bases descentralizadas com gerenciamento das bases 

descentralizadas, remanejamento as demais areas do Municlpio, 

sempre que necessario. Localizada na Rua Antonio leme Nunes 

Galvao, 60, galpao 03.

Faremos estudo de viabilidade tecnica e orgamentaria/economica para 

impiementagao de novas bases, oportunidade em que podera contemplar o 

Ponunduva, caso seja identificado demanda.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de consideragao 

estima e os cumprimentos pelos trabalhos realizadds.
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Dra. Patricia Haddi ft'

Secretaria Municipal
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