
r

^iUac/^y c/^e/SPcf4M<y

REQUERIMENTO N° 106/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARSenhor Presidente
PROTOCOLO
811/2022

DATA /HORA 
06/04/2022 15:28:26

usuArio
Senhores Vereadores dina

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do douto Plenario, que o excelentlssimo senhor Prefeito Danilo 
Barbosa Machado, informe a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria 
competente da municipalidade, se existe estudo para construgao de uma UFA 
(Unidade de Pronto Atendimento), no Distrito do Polvilho, especificamente 
nos bairros Portais. Caso nao haja cronograma para execugao deste aparelho 
publico que visa solucionar os problemas da saude em nosso municipio, 
solicito que seja realizado o mais breve possivel estudo junto aos setores 
competentes visando verificar a possibilidade de incluir na programagao de 
obras e atender a essa demanda dos mumcipes.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento e feito em atendimento as inumeras 
reinvindicagoes dos mumcipes que sofrem em relagao ao atendimento a saude 
no municipio. A presente proposta pede providencias ao excelentlssimo senhor 
Prefeito e a Secretaria Municipal de Saude, que sao responsaveis pela gestao 
de saude do municipio. Sugerimos a construgao de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) no bairro Portal dos Ipes, atendendo assim urn importante 
demanda desta regiao da cidade que cresceu muito com a chegada de 
milhares de moradores, que agora estao carentes de atendimento emergencial 
24h. Devido a falta desta unidade de saude na regiao do Polvilho, os 
moradores tern de recorrer aos servigos da UPA de Santana de Parnaiba, o 
que causa constrangimento. O que pleiteamos e urn maior acesso do cidadao 
aos servigos de saude dentro do nosso municipio. Sendo este o objetivo maior 
desse Vereador, na certeza que os nobres Edis membros do legislative 
Cajamarense irao se sensibilizar com a questao e assim viabilizarem uma 
solugao para essa demanda da sociedade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de abril de 2.022.

TARCISIQ CARVALHO 
VEREADOR
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Oficio n° 059 - GP

Cajamar, 14 de abril de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 24/2022; 69/2022; 72/2022; 73/2022; 82/2022- 83/2022’ 
91/2022; 105/2022; 106/2022; 107/2022; 110/2022; 112/2022; 113/2022 e 
114/2022, de autoria dos nobres Vereadores; Adilson Aparecido Pinto; Alexandro 
Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva 
Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gonqalves 
Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; 
Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Saulo Anderson Rodrigues e 
Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados na 5a Sessao Ordinaria 
realizada no dia 13 de abril de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interne 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 renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO AND ODRIGUES
Presmeme

Excelentissimo Senhor,
DAN8LO BARE30SA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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