
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.689/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 16 de dezembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 431/2021
19a Sessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
17/12/2021 09:45:20

PROTOCOLO
3674/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 431/2021, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do 

Gaz, encaminhamos a informagao prestada pela Secretaria Municipal de Saude, por 

meio de seu Memorando n° 2093/2021, copia anexa.

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

Atenciosamente

DANI MACHADO
icipal
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Prefer

Excelentissimo 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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Memorando 2093/2021

Cajamar, 15 de dezembro de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Memorando n° 3.241/2021 - DTL/SMG
Assunto: Requerimento n° 431/2021 - Camara Municipal de Cajamar, 

requerendo instalagao de brinquedoteca nas unidades de saude que oferegam 

atendimento pediatrico em regime de internagao.

Prezados senhores

Vimos por meio deste, em atengao ao requerimento supra, informar que 

o servigo municipal que faz internagao pediatrica e o Hospital Regional Enf.. 

Antonio Policarpo de Oliveira, que encontra-se em reforma para melhor a tender 

a populagao e que faremos urn estudo para verificar a viabilidade tecnica 

orgamentaria de instalagao de uma brinquedoteca na area destinada a pediatria

e

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao, 

estima e os cumprimentos pelos trabalhos realizados.

Dra. Patricia Haddad 

Secretaria Municipal de Saude
DEPARTAMENTOjteN'Cd
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Avenida Tenente Marques, 3780 - Jd. Adelaide - Polvilho - Cajamar 
Telefone: (11) 4446-0100



GAB8NETE DO VEREADOR SySARCELO DO GAZ

REQUERISVIENTQ N° 431 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente,

usuArio
marltia

PROTOCOLO
3506/2021

DATA/HORA 
03/12/2021 10rl 3:03Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, se existe estudo para ser implantado urna 
brinquedoteca no Hospital Municipal Enf. Antonio Policarpo de Oliveira, ressalto 
que temos uma Lei Federal n° 11.104/2005, recentemente, modificada pela 
Portaria n° 140/2014, que dispoe sobre a obrigatoriedade de instalagao de 
bringuedotecas nas unidades de saude que oferegam atendimento pediatrico 
em regime de internagao, no Brasil.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que tern 
objetivo ajudar a amenizar o sofrimento e desconforto que muitas vezes sao 
causados pela internagao, tornando a estada das criangas e de sens familiares 
menos traumatica, criando assim uma possibilidade de entretenimento e 
resgate de atividades prazerosas, nao so pensando em sofrimento e 
desconforto a brinquedoteca pode fazer a diferenga no tratamento das nossas 
criangas, mesmo em meio a dor e sofrimento, elas tern a referenda do 
espago para a recreagao e o lazer. E necessario tambem que se tenha 
pessoas treinadas para lidar com criangas e adolescentes, oferecendo a elas 
urn atendimento individualizado e cordial.
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paut


