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USUARIO
martha

data/hora
18/03/2022 15:28:44

PROTOCOLO
616/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 042/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Saulo Anderson Rodrigues e subscrito pelo Vereador Cleber Candido Silva, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Saude por 

meio de seu Memorando n° 0405/2022- SMS copias anexas.

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

Atenciosamente,

/

V
MACHADODANI

Prefeito

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 n° 0405/2022 - SMS

Cajamar, 10 de mar^o de 2022.

Ao

Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 042/2022 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, em resposta ao 

requerimento em epigrafe, vimos pelo presente relatar que as Unidades de Saude estao 

passando por urn cronograma de reformas e reestruturagao, deste modo a Estrategia de 

Saude da Familia do Ponunduva tambem faz parte do circuito de obras que segue 

andamento.
em

Esclarecemos que estudaremos a viabilidade financeira e territorial, da 

proposta de ampliagao da unidade, para potencial inclusao em Plano Plurianual e reserva 
orgamentaria.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao. 
estima e os agradecimentos pela contribuigao.

LD, tas
Secretarrb Adjunto de Saude

departamento
'.fgislativo
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GAB1NETE DO VEREADOR

REQUER1MENTO N° 042 / 2022
i-.tMARA MUN"~'P&' PE CAJAMAR

usuArio
martha

data/HORA 
14/02/2022 16:25:13protocolo

275/2022
Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
inforrne a esta Edilidade, qual o andamento do processo para a realizagao da 
reforma do Posto de Saiide da Familia- PSF, localizado no bairro Ponunduva, 
conforme descrito no Memorando N° 1023/2021 -SMS de 22 de junho de 2021, 
originado pela indicagao N° 582/2021.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o local que hoje a 
unidade de Saude esta localizada, nao cumpre com a qualidade que os 
moradores do bairro esperam e merecem, o ambiente pequeno das salas de 
enfermagem e de vacinagao nao oferecem o conforto necessario para a 
populagao do bairro e nem para os profissionais, que utilizam diariamente o
espago.

Estamos ainda, ultrapassando esse longo periodo de pandemia, que 
exige cautela e apreensao quanto a locais apertados, sendo necessario que
continuemos a manter o distanciamento social.

Tornar realidade urn ambiente confortavel para que os profissionais, 
exergam suas fungoes laborais com eficiencia e tranquilidade, oferecer um 
ambiente harmonioso para a populagao que necessita dos servigos prestados, 
sera uma grande conquista para o bairro.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 14 de fevereiro de 2.022.
tf0
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RODRIGUESSAULO ANDER:
Vereador)
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