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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 582/2021 de autoria dos Nobres Vereadores Saulo Anderson 

Rodrigues e Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Saude por meio de seu Memorando n° 1.023/2021-SMS, 
copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

/
Atenciosamente,

CHADODANILO BARI
Prefeito Municipal

\
S

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 n° 1023/2021 - SMS

Cajamar, 22 de junho de 2021.
Ao

Departamento Tecnico Leqislativn

Assunto: Indicagao n° 582/2021 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, 
mdicagao supracitada, vimos por meio deste, informar que esta

diante da 

em andamento o
processo para a realizapao de reforma das Unidades de Saude, incluindo a Unidade 

de Estrategia de saude da Familia do Ponunduva, que de acordo com

de qualidade em saude, e uma das unidades mais bem avaliadas pelos municipes na 

cidade de Cajamar.

os indicatives

Desde ja, agradecemos a colaboragao e ao ensejo, gostariamos de 

externar nossos protestos de estima e distinta consideragao.

Patricia HaddMj^ 

Secretaria Municipal de\Saude6>

departamento
EEGJSIATIVO

b-BceJo
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Horas

(11) 4448 - 1750 - AVENIDA TENENTE MARQUES, 3780 
PORTAIS - POLVILHO - CAJAMAR / SP - CEP 07790-740
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I N D 1 C A C A O N° 582 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente:

usuArio
martha

DATA
31/05/2021

PROTOCOLO
1526/2021Senhores Vereadores:

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido de que sua 

Excelencia, estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a 

possibilidade de reforma e ampliagao do Posto de Saude (PSF) no Bairro 

Ponunduva.

jySTIFICA T I V A

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que o local em que 

hoje a Unidade de Saude esta localizada nao cumpre o atendimento de 

qualidade que os moradores do bairro merecem, o ambiente pequeno das 

salas de enfermagem e de vacinagao nao oferecem mais o conforto necessario 

para adultos e criangas que utilizam diariamente o espago, principalmente por 

se tratar deste momento de pandemia, em que todos nos enfrentamos a 

necessidade de manter o distanciamento social.

Saliento ainda a necessidade de disponibilizarmos um ambiente 

confortavel para que os profissionais da propria Unidade de Saude, exergam
suas fungoes laborais com eficiencia e tranquilidade, ofertando um ambiente 

harmonioso para a comunidade que necessita dos servigos prestados neste 

Posto de Saude.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos - 24 de maio de 2021.
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SAULO ANDERSON RODRIGUES' 
Vereador
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