
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO
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USUARIO
esterSenhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 063/2022 de autoria do Nobre Vereador Marcelo da 

Rocha Santiago, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Saude, por meio de seu MEMORANDO N° 935/2022- SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA°MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra^a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDQ N°. 935/2022 - SMS

Cajamar, 12 de maio de 2022.
A

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
Departamento Tecnico Legislative.

A/C Leonilda Fernandes Giron

Ref.: Requerimento n° 063/2022 - Vereador Flavio Alves Ribeiro
Assunto: Memorando n° 953/2022 - DTL/SMG.

Prezada

Em resposta ao memorando supracitado, que se refere 

a existencia de estudo ou projeto para implantagao do trabalho de fonoaudiologos nas 

escolas, nos cabe informar que: atualmente a rede municipal de saude oferece 

assistencia integral a saude auditiva dos municipes. Realizamos acompanhamento 

que vai desde o rastreio na maternidade, com a realizagao do TAN (Triagem auditiva 

neonatal) ate a protetizagao. A rede possui servigo de triagem com equipe de 

fonoaudiologia em todas as unidades de saude. Temos convenio com a Instituigao 

ATEAL - Associagao terapeutica de estimulagao auditiva e linguagem, na Cidade de 

Jundiai. Oferecemos transporte para o deslocamento dos pacientes para reabilitagao 

e diversos tratamentos.

A comunicagao com a equipe escolar, acontece atraves 

do programa saude do escolar (PSE), que realiza agoes junto as escolas, para os 

devidos apontamentos e encaminhamentos ao servigo de saude.

' ' £*0 Pii&j-vv
:;scAii



CAJAMAR
PREFEITURA

SAUDE

Estamos a disposigao para os demais esclarecimentos
que se fizerem necessarios.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de 

consideragao, estima e os cumprimentos pelos trabalhos realizados.

\

Juliany Vi^iija Sant’ Ana

Departamento de Atengao Especializada

.'>> Him

Patricia Haddad \ 

Secretaria Municipal de Sau<
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REQUERIMF-NTO N° 063/2022
r.AMARA MUNICIPAL DE_CAJAMM

USUARIO
martha

DATA/HORA 
04/03/2022 13:51:57Senhor Presidente, protocolo

406/2022

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machaao 
informe a esta Casa de Leis, se existe estudo ou projeto para ser implantado 

escolas, devido a fonoaudiologia e educagao andam juntas.fonoaudiologo nas . , , . .
O papel do profissional de fonoaudiologia vai alem de trabalhar com a
entonagao de voz de uma crianga.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista a importancia e a 
necessidade que algumas criangas tern de serem acompanhadas por esses
profissionais. + ^ „

A importancia reside em outros varies aspectos, que abrangem todcs os 
lidam com a fala, a audigao e a escrita. O processo de

vida de urn inclivlduo,
caminhos que
aprendizagem e uma etapa de profunda relevancia na
sendo que a infancia e a fase mais determinante e decisiva, e aliar a 
fonoaudiologia a educagao pode ser urn fator chave para o sucesso.

A Fonoaudiologia tern muito a oferecer a educagao das criangas, como 
parte integrate da equipe pedagogica, agregando conhecimentos sobre a 
comunicagao humana, que sao de sua competencia, assim como discutindo 
estrategias educacionais que possam favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem.
E muito comum, no entanto, que criangas apresentem algum smal que 

necessite de um acompanhamento profissional. Mas para se chegar a esse 
quadro, e precise que pais e professores possam notar as dificuldades (que 
relacionam a fluencia da fala e a capacidade da audigao) mostradas pelo 
pequeno e e o fonoaudiologo que tera toda a metodologia indicada para obter a 
solugao tao desejada em prol da crianga.

Sendo a educagao escolar um direito de todos, a Fonoaudiologia auxilia
a melhoria dopotencializagao de praticas pedagogicas que contribuam para 

processo de aprendizagem e, consequentemente, da qualidade da educagao
brasileira.
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Dessa forma, em parceria com a Educapao, a Fonoaudiologia agrega 
conhecimentos de sua competencia e contribui para o aprimorarnento dos 
processes educativos. Pois inserido no contexto educacional, o fonoaudiologo 
passa a ser corresponsavel, junto com os demais profissionais, pelo exito no 
processo de ensino-aprendizagem.
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