
Estado de Sao Paulo

R E Q U E R 1 M E N T O N° 438 / 2021

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, solicitando as seguintes 
informagbes:

1 - Atualmente, quais servigos sao ofertados em nosso municipio para 
pacientes acamados? Os pacientes recebem fraldas geriatricas, insumos para 
curatives e medicamentos? 2 - Existe um acompanhamento desses pacientes 
quando precisam se deslocar para hospitais ou postos de saude? O municipio 
possui um veiculo especializado que possa realizar esse tipo de deslocamento? O 
municipio disponibiliza cadeiras de rodas, muletas, etc. 3 - Esses pacientes sao 
acompanhados por uma equipe multidisciplinar, com visitas domiciliares de 
profissionais de saude como medicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicologos, 
entre outros? 4 - Qual a possibilidade de o veiculo movel odontologico realizar o 
tratamento desses pacientes acamados?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que em nosso municipio 
existem muitos pacientes acamados, a minoria desses pacientes tern algum 
profissional cuidador ou profissional da saude presente para ajudar no seu 
tratamento. As familias fazem o que pode para oferecer os melhores cuidados, 
mas sabemos que a maioria dos familiares precisam trabalhar fora ou sao em 
poucas pessoas para se dividirem nos cuidados, o que dificulta o cuidado com o 
paciente enfermo.

E de suma importancia que esses pacientes tenham atendimentos em suas 
residencias, que seja realizado visitas domiciliares de profissionais da saude, dos 
agentes de saude, entrega de medicamentos para esses pacientes e todos os 
demais cuidados para evitar o deslocamento e garantir as minimas condigoes para 
esses pacientes.
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Oficio n° 275- GP

Cajamar, 09 de dezembro de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas 
Requenmentos de n° 328/2021; 333/2021; 375/2021; 413/2021; 420/2021 • 
426/2021; 428/2021; 429/2021; 431/2021; 432/2021; 433/2021 •’ 435/2021: 
436/2021; 438/2021; 439/2021; 440/2021; 441/2021 e 442/2021; de autoria dos 
nobres Vereadores: Adiison Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flavio 
Alves Ribeiro; Izelda Gonpalves Carnauba Cintra; Jeffeirson Rodrigo Oliveira Silva; 
Jose Adriano da Conceipao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 19a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 
de dezembro de 2021.

dos

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 mcisos XXVII, do regimento interno 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 
elevada estima e distinta consideragao.

renovar nossos protestos de

SAULO ANJDERSON I 
Presidente

fclGUES

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