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Referente: Requerimento n° 231/2022
13a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente USUARIO
dina

PROTOCOLO
2593/2022

DATA/HORA 
04/10/2022 09:59:46

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 231/2022 de autoria do Nobre Vereador Adilson 

Aparecido, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Saude por meio de seu Memorando n° 1.859/2022- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e considerapao.

V

HADODANILO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR - SP/

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando 1859/2022-SMS

Cajamar, 22 de setembro de 2022

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Requerimento n° 231/2022 - Camara Municipal de Cajamar 

Assunto: Aumento do numero de visitas no Hospital Regional

Prezados,

Vimos por meio deste, em atengao ao requerimento supracitado, 

informar que as visitas hospitalares sao organizadas conforme fluxo interno, 

uma vez que e necessario identificar e controlar o numero de pessoas 

circulando dentro do hospital.

O horario de visitas disponibilizado hoje e para preservar a seguranga 

do paciente internado e diminuir a circulagao de microrganismos, cuja 

pandemia demonstrou ainda mais necessario, e pensando nisso, foi elaborado 

informative com horario de visitas.

Estaremos estudando a possibilidade fisica e economica de aumento 

do numero de visitas, uma vez que impacta em recursos humanos suficientes, 

para organizagao.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de consideragao, 

estima e os cumprimentos pelos trabalhos realizados.

Dra. Patricia Haddad 

Secretaria Municipal
GABINETE DO PREFEITO

' Recebido em -^6'/
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GABINETE DO VEREADOR

REQUERiSVIENTO N° 231 / 2022

mumicipal de cajamar

Senhor Presidente usuArio
martha

DATA/HORA 
09/09/2022 14:03:02

PROTOCOLO
2380/2022

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deiiberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Daniio Barbosa Machado, 
junto a secretaria competente informs:

CONSIDERANDO: Que a internapSo hospitalar d um momento critico 
para o paciente apresentando-se como um momento delicado em sua vida. 
Seus vmculos sociais sao ‘quebrados’, ele pode tornar-se dependents dos 
cuidados da equipe multiprofissional, passando a vivenciar uma nova rotina, 
pre-estabe!ecida: perdendo dessa maneira, sua autonomia. O paciente, quando 
acompanhado de seu familiar ou amigo pcde perceber melhor a internapao 
como mais um momento a ser superadc.

CONSIDERANDO: Que muitas vezes os visitantes e acompanhantes 
sac vistos como elementos de obstrupao ao trabalho do hospital, um "peso" a 
mais, uma demanda que precisa ser contida.

CONSIDERANDO: Que exists uma dificuldade de compreensao da 
funpao do visitants e do acompanhante na reabilitapao do doente, tanto por 
pads dos gestores quanto dos trabalhadores e dos familiares, questiono:

1 - Exists a possibiiidade da prefeitura atraves da secretaria competente 
aumentar o numero de visitas de forma organizada para pacientes que estao 
intemados no hospital Regional (Enfermeiro Antonie Policarpo)?

GABINETE DO PREFEITO
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Estado da SSo Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFiCATIVA

tendo em vista que esse requerimento vai de
este nobre vereadorJustificc o present© requerimento

enoontro a solicitaqao que rnuitos municipes fizerarm a
dificuldade muito grande do hospital regional liber

informararn que a familiadizendo que exist© uma
ma» 1 vi,!.., pc, dia. ™ r,„» .6 poderia an,,a, an,.
foi impedida de visitar uma
pessoa.
Acompanhantes e visitantes apresentam-se como a 
social do paciente durante sua hospitalizapao sendo seu meio de oontato deste

com

rede de apoio familiar e

a sociedade e o meio exterior.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 09 de setembro de 2.022.

Adilsoq\Aparecido
Vereador

REPUBLICANOS

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em discussao e vota^ao unica

na v • "sessao . ------------ ------
com ) votos favoraveis, 

^Cfvot'tys contrarioi e
iQqd.y ) abitenqao
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