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21/06/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 190/2021, de autoria dos Nobres Vereadores Adilson 

Aparecido e Marcelo do Gaz, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu Memorando n° 949/2021- SMS, 
copia anexa.

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

Atenciosamente

//

\MAQHADO
icipal

DANILp BARB 
Prefeitp/

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
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR MARCELQ DO GAZ
CAMARA MUNHOPAL DE CAJAiV 
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Requeremos dentro das normas regimentais da Casa, apos delibera 
do Douto Plenario, que o Executivo Municipal junto aos orgaos competejfjfes 
ha projeto ou estudo pra se criar uma forma que os municipes possam 
protocolar os encaminhamentos medicos, direto na secretaria pelo aplicativo da 
prefeitura e neste mesmo aplicativo ja tenha a informaqao em qual posto tera a 
especialidade e pra quando tern vaga e horario disponivel.
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JUSTIFICATIVA

Justificamos o pedido tendo em vista, a reclamagao dos municipes quanto 
a demora na marcaqao, e muitas vezes a “perda” do encaminhamento que 
do posto de saude para a secretaria.

Ou seja, o paciente fica aguardando a ligagao para saber quando sera 
agendado a consulta ou exame, por ate tres meses ou mais, e quando liga, a 
secretaria informa que nao recebeu o encaminhamento e ao ligar no posto de 
saude pra saber o que houve, o porque nao foi encaminhado a guia, e informado 
que o encaminhamento foi sim pra secretaria de saude.

Sendo assim, nao resta outra alternativa senao o municipe comegar todo o 
tratamento novamente. E com isso o municipe que acaba sendo prejudicado. Cabe 
ressaltar que muitas vezes sao molestias graves, que precisam de 
urgencia, e infelizmente a pessoa nao tern como custear e recorre ao SUS.

Portanto, quanto mais rapido, seguro e pratico puder ser o encaminhamento 
para os municipes, muito melhor sera.

ocorre

exames com

Plenario Waldomiro dos Santos, 06 de maio de 2021.
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MAR0EEO DO GAi 
Wr/eador ADILSON APARECIDO 

Vereador
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Memorando n° 949/2021 - SMS

Cajamar, 09 de junho de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando 1.178/2021 DTL/SMG. Requerimento n° 190/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, informar que quando o 

paciente sai da sala do medico e retorna ao agendamento, tanto os

encaminhamentos para marcagao de consultaiquanto guias para marcagao de 

exames, sao encaminhados a Secretaria de Saude para andamento e ainda 

ressaltamos que o paciente fica sob posse do protocolo a qual refere-se ao 

tiPo de especia|dade medica/exame que : esta Se'ndo entregue. E 

imprescindivel a retengao ,destes documentos uma vez que para
agendamento de algumas especialidades e exames em espeqffico, dispomos

de vagas somente fora do municipio e se faz necessario a via origiraL Em 

caso de interesse por parte do paciente a retirada da guia por quaisquer 

motives, pode ser solicitado a qualquer momento em nossas Unidades de

Saude. ! .

Aproveitamos o ensejo para externar nossos^otos de elevada estima e 

consideragao.
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Atenciosamente,

Patricia Haddad 

Secretaria Municipal de Saude

Cebido Por Horas

(11) 4448 - 1750 - AVENIDA TENENTE MARQUES, 3780 
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