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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 226/2021 de autoria dos Nobres Vereadores Tarcisio 

Carvalho, Flavio Alves Ribeiro e Izelda Gongalves Carnauba Cintra, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu 

Memorando n° 986/2021- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO B MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Cajamar, 17 de junho de 2021.
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Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 226/2021 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do
requenmento supracitado, vimos por meio deste, informar que a Unidade de Saude 

do Portal dos Ipes encontra-se em fase de acabamento
com a instalagao de moveis, 

equipamentos, rede de acesso a internet e telefonia, de acordo com o cronograma a 

obra tern previsao de inaugurapao em 01/08/2021.

Desde ja, agradecemos 

externar nossos protestos de estima e distinta consideragao.
a colaboragao e ao ensejo, gostanamos de
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Requeiro, nos termos do regimento desta Casa de Leis e 
deliberagao do douto Plenario, que excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa 
Machado verifique junto a Secretaria competente da municipalidade e informe a 
essa Casa de Leis, se existe alguma restrigao juridica, ausencia de dotagao 
orgamentaria, problemas de infraestrutura, ausencia de profissionais ou atraso 
na entrega de obras que impega a abertura da UBS do Portal III. Se nao houver 
nenhuma questao que impega a abertura da UBS, que seja informada 
data de previsao para entrega dessa unidade de saude aos municipes.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento e feito em atendimento as reinvindicagoes 
feitas por municipes que solicitam a imediata abertura dessa Unidade de 
Saude que comegou a ser construida em 2014. O Bairro do Portal dos Ipes 
esta crescendo muito e os moradores precisam de uma Unidade de Saude 
perto de casa para atender a populagao e consequentemente garantir 
atendimento de qualidade. Temos certeza que os nobres Edis, membros do 
legislative Cajamarense, irao se sensibilizar com a questao e, assim, viabilizar 
uma resolugao para essa demanda.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 02 de junho de 2.021.
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