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PROTOCOLO
477/2022

USUARIO
dina

DATA/HORA 
10/03/2022 15:44:02Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 
atengao ao Requerimento n° 029/2022 de vossa autoria e subscrito pelos demais 
pares, esclarecemos que o Executive Municipal executa diversas agoes buscando 
garantir o melhor atendimento aos seus cidadaos em todas as areas, sejam na de 
educagao, saude, social, infraestrutura, dentre outras, inclusive, no tocante a 
disponibilizagao de cadeiras de rodas e de banho, muletas, fraldas geriatricas, 
oculos, proteses variadas, cama hospitalar, mediante a disponibilidade e 
possibilidade orgamentaria e financeira.

Como e do conhecimento geral, no que se refere a area de 
atendimento de saude e social muito ha que ser realizado, isso nao apenas em 
Cajamar, mas em todo territorio nacional, pois grande e a necessidade dos 
cidadaos.

Assim, no que se refere a nossa Urbe, com a publicagao da Lei 
Municipal n° 1.873, de 9 de setembro de 2021 de autoria dessa Casa de Leis, foi 
determinada a adogao de providencias destinadas a sua regulamentagao para que 
as Secretarias Municipais envolvidas possam efetivamente executar, cada qual, 
suas atribuigoes para seu fiel cumprimento, inclusive destinando-se local para 
estoque de possiveis doagoes e/ou aquisigoes, criterios e sistema de cadastro dos 
possiveis beneficiarios, designagao e treinamento de pessoal, dentre outras 
medidas, as quais encontra-se em estudo, inc usive de viabilidade orgamentaria e 
financeira. X

Sendo o que tinhamos aJnform^r, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e/consii :ao.

\Atenciosamente

DANILq BARBOSA M^CHADO 
Prefeitp Municipal/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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RLQUERIMENTO N° 029 / 2022

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberacao do 
Douto Plenario, que o Executivo Municipal verifique junto as secretarias 
competente da~ municipalidade e faga um estudo aprimorado e com urgencia 
para a CRIAQAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ORTESES PROTESES E 
ARTIGOS DE SAUDE.

JUSTIFICATIVA

Observa-se que e grande a quantidade de municipei'S em nossa cidade 
quo neca^itam utilizar cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas, fraldas 
genatncas oculos, proteses variadas, cama hospitalar dentre outros artigos de 
saude, e mfelizmente nao temos uma referencia no setor ou orgao publico q 
pieste esse atendimento, sendo muitas vezes responsabilidade da propria 
pessoa ou de sua familia, encontrar o item e custea-lo. E sabido que alqumas 
vezes sao atendidos pela Secretaria de Saude, desde que, entrem na fila de 
espera ou recebam a resposta de que nao existe a possibilidade de obter o 
equipamento solicitado no momento

Trata-se de itens essenciais a mobilidade 
de forma imediata

ue

que precisam ser adquiridos

... Ress.alt0 a necessidade de atender de forma continua com fraldas 
g a ncas as pessoas idosas e com deficiencia, que se encontrem em situacao
:n“llldade 6 ^ISC0 S0Cial 6 que P°ssuem dificuldade em custear esses 

itens essenciais aquela condigao atual.
no^ooAf proP°stf 6 a cnagao de um cadastro municipal de pessoas 
necessitem da utilizagao dos itens de saude que

supramencionados, priorizando 
p soas que se encontrem em real situagao de vulnerabilidade social.
Alem do cadastro, e necessario a 
cadeiras de rodas <

---------aquisigao de equipamentos e itens (tais como
e de banho, muletas, etc.), que fiquern a disposirao da^

P0SBLICSO ALVOram al9Um acidente 0U iniciem a recuPeragao pos-cirurgica.

MUni d.6 Cajamar que esteiam com a mobilidade reduzida por 
rnm I Pfen?d° de ?empo 0LI de forma permanente, tais como idosos, pessoas 

deficiencia, vitimas de acidente ou acometidas por doengas cronicas e 
que necessitem da utilizagao de cadeiras de rodas, cadeira de banho muletas,
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bota imobilizadora, tipoia 
oculos, protases

bengalas, andadores, calgados especiais 
imobilizadora, fraldas geriatricas, colchoes especiais 
variadas, entre outros itens que proporcionem a mobilidade e o bem-estar de
quem necessita.

SECRETARIAS ENVOLVIDAS
O programa trata de uma parceria firmada pela gestao municipal entre 

as secretarias de Saude, Desenvolvimento Social e Governo, e possui a 
finalidade de criar acesso a aquisigao de itens de cunho essencial a mobilidade 
e bem-estar destas pessoas.

Como se ve, ira se desenhar um esquema de responsabilidade 
compartilhada, com atribuigoes continuas entre si, em conformidade com os 
principios da universalidade e da integralidade de assistencia ao cidadao.

cada uma tern aNa composigao das secretarias envolvidas 
incumbencia de realizar agoes inerentes a sua natureza, tais como:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: Cadastro Municipal de orteses, 
proteses e artigos de saude, financiamento via recursos advindos do SUS, 
operacionalizagao do programa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
Fornecimento de dados do cadastro unico de idosos e pessoas com
deficiencia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: Fundo Social de 
Solidariedade - Arrecadagao de doagdes e busca por parcerias com empresas 
do municipio e regiao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 02 de fevereiro de 2022
//

/
Saulo Anderson Rodrigues

(!
Ve reader

/ \
///

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em cliscussao e votagao unica 

4 - sessao W'-\ .na
> -■ Cvv \ *<, ) votos favoraveis, 

v/Crr— ) votos contrarios e
> ( . xV'abstencao

e m V '' i '

comCAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR C
i ;PROTOCOLO

208/2022
USUARIO
martha

DATA/HORA 
02/02/2022 15:29:02

/

.SaulopA^I»S»
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LEI N° 1.873 DE 9 DE SETEMBRO DE 2021.

“INSTITUI O BANCO MUNICIPAL DE 
CADEIRAS DE RODAS NO MUNICIPIO 
DE CAJAMAR”

PUBLICADO NO 
D.O.M /

Edigao ng:
Data:0l/£lyM] AUTORIA DO VEREADOR CLEBER 

CANDIDO SILVA

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso das atribuipoes legais, FAQO SABER que a Camara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a criar, no ambito da Secretaria 
Municipal competente, o Banco de Cadeira de Rodas, com o objetivo de oferecer 
de forma de emprestimo, cadeira de rodas, muletas, bengalas, andadores e outros 
aparelhos necessaries para a locomogao de pessoas acamadas ou com 
mobilidade reduzidas temporariamente.

Art. 2° O estoque do Banco de Cadeira de Rodas sera formado por 
doagoes, sejam elas de pessoas ffsicas ou jundicas, podendo ser promovidas 
campanhas de doagdes junto a empresas parceiras do Banco de Cadeira de 
Rodas.

Art. 3° O gerenciamento do Banco de Cadeira de Rodas sera feito pela 
Secretaria Municipal competente, concedendo-se a prioridade no atendimento 
daqueles que, comprovadamente, nao tenham condigdes financeiras para a 
aquisigao do material para uso ortopedico.

Art. 4° O Poder Executive regulamentara a presente lei, no que for 
necessario a sua aplicagao.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Prefeitura do Municipio de Cajama
..'O

jetembro de 2021.
/

DANILO BARBRA MACHADO 
Prefeito Municipal

Registrado no Departamento Tecnico Led; 
Municipio.

e publicado no Diario Oficial do

Lucian ^delho de Jesus Stqlt 
:o Tecnico LegisfativaDep


