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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
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DATA
28/05/2021

PROTOCOLO
1500/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 181/2021. de autoria dos Nobres Vereadores 

Alexandro Dias Martins, Manoel Pereira e Tarcisio Moreira Filho, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu
Memorando n° 849/2021-SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente,

/

DANILO HADO
Prefeito icipal

/

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio 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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SAUDI

Memorando n°. 849/2021 - SMS
Cajamar, 21 de maio de 2021.

Ao Departamento Tecnico Legislative 
A/C Nilza Machado S. Ami
Assunto: Referente ao requerimento n° 181/2021 - Vereador Le Martins

Prezado senhor,

O Departamento de Atengao Especializada, atraves da Divisao de Saude Mental , vem
por meio deste encaminhar a resposta, referente ao requerimento n° 181/2021, solicitando 

informagoes sobre estudo tecnico para a implantagao de uma Clinica para Dependentes 

Quimicos. Conforme questionado, segue as respostas:

1) O poder executivo, atraves da Secretaria Municipal de Saude, oferta aos mumcipes, o 

Centro de Atengao Psicossocial (CAPS), para tratamento do uso de alcool e drogas, de 

acordo com PORTARIA N° 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011- Institui a Rede de

Atengao Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, alcool e outras drogas, no ambito do 

Sistema Unico de Saude (SUS). Este equipamento trabalha 

multiprofissional como:
com uma equipe 

medico psiquiatra, psicologa e terapeuta ocupacional.
Informamos ainda que, o tratamento e ofertado de forma voluntaria e devido a pandemia 

do COVID-19, nao estamos trabalhando com oficinas de grupos, mas com atendimento 

individual.

2) No momento, nao ha nenhuma clinica conveniada com o municipio para dependentes 

quimicos, porem, o mesmo enco9ntra-se em estudo.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao, estima e 
cumprimentos pelos trabalhos realizados.r

dS - Jeiueie--)
Atenciosamente,

DEPARTAMENTO
IFGISLATIVO

RecetoicioPatricia Haddad
Secretaria Municipal de Saude

Tatiane Aparecida Campos Vilar
Gestora Depto Atengao Especializada2 . r-I AI 2021
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10 30Jucilend'A
Gerente^

JUveira
fental Recebido Por Horas

Secretaria Municipal de Saude
Avenida Tenente Marques, 3.780 - Portais - Distrito Polvilho, Cidade Cajamar/SP CEP: 07791-600

E-mail: jucilene.saude@cajamar.sp.gov.br 
Telefone: (11)4448-1750/4448-1585
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 181 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente:

usuArio
martha

DATA
06/05/2021

PROTOCOLO
1063/2021Senhores Vereadores,

Reclueiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e 
apos deliberate do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
informe se ha a possibilidade de efetuar estudos tecnicos visando a implantagao de 
uma Clinica para Dependentes Quimicos no municipio de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Cons'derando a necessidade em atender aos dependentes 
quimicos, solicito providencias quanto a implantagao da mesma. Portanto, a 
implantapao em nosso municipio proporcionaria uma grande assistencia ao 
dependente para desintoxicagao. Essa diferenciagao nao trata somente de resgatar 
a vida do viciado, mas de proteger toda a sociedade. A droga esta visceralmente 
vinculada a violencia e a toda ordem de crimes. Familias sao desestruturadas em 
todos os cantos do Brasil por esse mal que nao isenta pobres ou ricos, negros e 
brancos, homens e mulheres, jovens ou idosos. Em virtude do assunto em questao, 
solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1 - ° Poder Executive tern ciencia da demanda de dependentes 
quimicos em nosso municipio? Se positive, informar quais procedimentos estao 
sendo adotados para a solugao da mesma.

2 - Existe em andamento algum convenio/parcerias ou estudos 
para a implantagao de uma clinica para dependentes quimicos em nosso municipio'? 
Justifique.

Diante do exposto e considerando a importancia do assunto em 
questao, pedimos que as informagoes requeridas nos sejam enviadas com a maior 
brevidade possivel.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de maio de 2.021.
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ALEX'A O OMS MARTINS 
A-e /Martins A/ereador
ovimento Democratico Brasileiro

Vereador
t

Gabinete do Vereador Le Martins
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo - Tel. (4446-6148) 

www.cmdc.sp.qov.bi' e-mail: leinartins@camaracaiamar.sp.Qov.br


