
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.573/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 29 de dezembro de 2022.

Referente: Indicacao n° 1110/2022
18a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
27/2023

DATA/HORA 
09/01/2023 16:45:25

USUARIO
marthaSenhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicagao n° 1110/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Adilson Aparecido encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Saude meio de seu Memorando n° 2.450/2022- SMS , copia anexa.

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

Atenciosamente

DANILO HADO

Excelentissimo 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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Memorando 2.450/2022 - SMS

Cajamar, 23 de dezembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando n? 3.300/2022 - DTL/SMG. lndica?ao n? 1.110/2022.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante da indicagao 

supracitada, vimos por meio deste, informar que a municipalidade, atraves desta 

Secretaria de Saude, consegue acompanhar efetivamente os pacientes ate o 

agendamento via SIRESP (Sistema Informatizado de Regulagao do Estado de Sao 

Paulo), no service estadual de referencia.

Apos a admissao do paciente pelo service, nao ha meios para esta Secretaria 

acompanhar seus encaminhamentos/agendamentos pertinentes aquele servigo, visto 

que cada Unidade utiliza de meios e sistemas proprios, e tambem, por questoes 

relacionadas ao sigilo que o assunto requer.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e

consideragao.

Atenciosamente,

Secretario Adjunto de Saude
Secretaria Municipal de Governo
Recebido
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Estado de S4o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1110/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presiclente,

usuArio
dlnd

PROTOCOLO
3026/2022

DATA /HORA 
16/11/2022 16:09:43Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de a Secretaria da Saude fazer acompanhamento de maneira mais efetiva das 
consultas, exames e cirurgias dos pacientes que s3o encaminhados para 
atendimento fora do municlpio de Cajamar. Se posslvel repassar para o 
municipe, caso tenha, algum numero de protocolo de encaminhamento que o 
cidadao possa ter em maos para sua seguranga.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagSo, tendo em vista que muitos municipes 
procuraram este vereador com o objetivo de questionar em que situagao 
estaria a consulta, exame ou cirurgia que foi encaminhada para o hospital do 
estado e at6 o momento nSo tiveram nenhuma resposta. Os municipes 
questionam tambem que muitos estao a mais de 9 meses esperando e nao 
sabem quando serao atendidos.

Sabemos que o nosso municlpio nesses casos, depende do estado. 
Porem acredito que se tivessemos algum acompanhamento de perto 
informando ao municipe o andamento da sua solicitagao, com numero de 
protocolo, pcsigao na fila de espera, ajudaria no esclarecimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 de novembro de 2022.

Adilson Aparecido
Vereador 
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