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1754/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 178/2021, de autoria dos Nobres Vereadores Izelda 

Gongalves Carnauba Cintra, Manoel Pereira Filho e Alexandre Dias Martins, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social por meio de seu MEMORANDO SMDS N° 623/2021, copia 

anexa.

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

Atenciosamente, S’

DANI^O BARBQ^A MACHADO 
\Prefeito Muhicipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria ZMunictpafde OesenvoCvimento SociaC

MEMORANDO SMDS n.° 623/2021

Cajamar/SP, 01 de junho de 2021.

'GaBINETE °°PREFEIT0 
A/c lima. Dra. Luciana Marla Coelho de Jesus Stella

Assunto: Resposta ao Memorando n°. 1.170/2021 - DTL/SMG 
Referente: Requerimento n°. 178/2021 -7a Sessao - Camara Municipal de Cajamar.

lima. Sra.

Considerando o Requerimento da Nobre Vereadora, temos a informar o
que segue:

Inicialmente, cumpre ressaltar que reconhecemos de suma importancia a 

materia apresentada pela Nobre Edil.

Nao obstante, necessario frisar que em razao do reordenamento dos 
serviqos socioassistenciais, estabelecido pela Resoluqao CNAS n°. 39/2010, assim 

ficou resolvido em relagao a concessao de oculos:

Art. 1° Afirmar que nao sao provisoes da politica de assistencia 
social os itens referentes a orteses e proteses, tais como 
aparelhos ortopedicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de 
roda, muletas, oculos e outros itens inerentes a area de saude. 
integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva 
ajudas tecnicas, bem como medicamentos

deparI^,ISwoCNICo
Recefc>icio
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ou

. pagamento de exames 
medicos, apoio financeiro para tratamento de saude fora do 
municipio, transporte de doentes, leites e dietas de prescrigao 
especial e fraldas descartaveis para pessoas que tern 
necessidades de uso.

U
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Diante disso, informamos que nao ha possibilidade de atendimento 

demanda atraves do Desenvolvimento Social.
a tal

No mais, aproveitamos o ensejo para externar votos de elevada estima
e distinta consideragao.

Cordialmente

Niedson$itva de^buza Filho 
Secretario Municipal de Desenvolvimento Social

social.admiV/icaiiimur.so. tiov.hr



Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 178 / 2021

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais desta casa, apos 
deliberaqao do douto Plenario, para que o Executive Municipal estude junto 
ao departamento competent© da municipalidade e informe a esta Casa de 
Leis sobre a possibilidade de criar urn programa de doagao de oculos para 
municipes adultos e carentes que tern a necessidade de usar oculos por 
problemas visuais de saude.'

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que existe em 
nosso Municipio uma populagao adulta e carente que necessita usar oculos 
por problemas visuais de saude e nao tern condigoes para adquirir, os 
oculos poderiam ser doados pela prefeitura para a populagao carente apos 
uma analise da assistencia social municipal, em anos passados o fundo 
social e o desenvolvimento social eram responsaveis por essas doagbes 
para as pessoas carentes.

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de maio de 2021
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Yereador Vereadora
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