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DATA
14/06/2021

PROTOCOLO
1644/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 189/2021, de autoria do Nobre Vereador Jose Adriano 

da Conceigao, encaminhamos as informagdes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Saude, por meio de seu Memorando n° 858/2021- SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente

CHADODANILO BAI 
Prefei unicipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Memorando n° 858/2021 - SMS

Cajamar, 25 de maio de 2021.

Ao

Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 189/2021 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, informar que o Departamento de 

Atengao Primaria em Saude tern realizado as seguintes agoes relativas a Politica 

Nacional de Atengao Integral a Saude do Homem:

Acesso e acolhimento, considerando a resistencia do homem em 

procurar as unidades de saude executamos agoes extramuros nas comunidades, 
levando orientagoes quanto as principals doengas da populagao masculina;

Saude sexual e saude reprodutiva, atraves do planejamento familiar e 

realizagao de testes rapidos de sifilis, hepatite B, hepatite C, HIV, e outros para a 

deteegao precoce de DST’s;

Paternidade e Cuidado com o pre-natal do homem, que consiste no 

acompanhamento do homem durante o pre-natal da parceira, ajudando a char maior 
vinculo familiar entre parceiros e bebe;

Identificagao e acompanhamento de doengas prevalentes na populagao 

masculina por meio de exames laboratoriais de rotina, controle de glicemia e pressao 

arterial, alem da intensificagao de agoes no mes de novembro, quanto a prevengao e 

diagnostico de cancer de prostata;

Desde ja, agradecemos a colaboragao e ao ensejo, gostariamos de
externar nossos protestos de estima e distinta consideragao.
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OflRINETE DO VEREADOR JOSE ADRIANO DA CONCEICAO/ PP

REQUERIMENTO N° 189 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente: usuArio
martha

DATA
07/05/2021

PROTOCOLO
1155/2021

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa, apos deliberagao 
do douto plenario, que o Executivo Municipal, informe a esta Casa de Leis 
existe um projeto para acompanhar e cuidar da saude do homem, conforme a 
portaria n° 1.944 de 27 de agosto de 2009 do Ministerio da Saude.

JUSTIFICATIVA

Justifico o referido requerimento que O MINISTRO DE ESTADO DA 
SAUDE, no uso das atribuigoes previstas no inciso II do paragrafo unico do art. 
87 da Constituigao,

Considerando que a populagao masculina apresenta altos indices de 
morbimortalidade que representam verdadeiros problemas de saude publica;

Considerando que os indicadores e os dados basicos para a saude 
demonstram que os coeficientes de mortalidade masculina sao 
consideravelmente maiores em relagao aos coeficientes de mortalidade 
femininos ao longo das idades do ciclo de vida;

Considerando a necessidade de organizar uma rede de atengao a saude 
que garanta uma linha de cuidados integrals voltada para a populagao 
masculina;

Considerando a necessidade de apoiar agoes e atividades de promogao 
de saude para facilitar e ampliar o acesso aos servigos de saude por parte 
dessa populagao;

Considerando a necessidade de apoiar a qualificagao de profissionais de 
saude para o atendimento especifico da populagao masculina; e

Considerando a aprovagao no ambito do Conselho Nacional de Saude 
(CNS) e da Comissao Intergestores Tripartite - (CIT), resolve:
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Art. 7° Compete aos Municipios:

I - implementar, acompanhar e avaliar, no ambito de sua competencia, a 
Politica Nacional de Atengao Integral a Saude do Homem, priorizando a 
atengao basica, com foco na Estrategia de Saude da Familia;

II - apoiar tecnica e financeiramente a implementagao e acompanhar, no 
ambito de sua competencia, a implantagao da Politica Nacional de 
Atengao Integral a Saude do Homem;

III - implementar, no ambito municipal, as estrategias nacionais de 
Educagao Permanente dos Trabalhadores do SUS voltadas para a 
Politica Nacional de Atengao Integral a Saude do Homem, respeitando- 
se as especificidades locorregionais;

IV - promover, no ambito de sua competencia, a articulagao intersetorial 
e interinstitucional necessaria a implementagao da Politica;

V - incentivar as agoes educativas que visem a promogao e atengao da 
saude do homem;

VI - implantar e implementar protocolos assistenciais, em consonancia 
com as diretrizes nacionais e estaduais;

VII - promover, em parceria com as demais esferas de governo, a 
qualificagao das equipes de saude para execugao das agoes propostas 
na Politica Nacional de Atengao Integral a Saude do Homem;

VIII - promover, junto a populagao, agoes de informagao, educagao e 
comunicagao em saude visando difundir a Politica;

IX - estimular e apoiar, juntamente com o Conselho Municipal de Saude, 
o process© de discussao com participagao de todos os setores da 
sociedade, com foco no controle social, nas questoes pertinentes a 
Politica Nacional de Atengao Integral a Saude do Homem;

X - capacitagao tecnica e qualificagao dos profissionais de saude para 
atendimento do homem; e

XI - analisar os indicadores que permitam aos gestores monitorar as 
agoes e os servigos e avaliar seu impacto, redefinindo as estrategias 
e/ou atividades que se fizerem necessarias.

\
Plenario Ver Waldominb dos Santos - 06 de maio 2021.
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