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3136/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao a Indicagao n° 1031/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Saude, por meio de seu Memorando n° 2221/2022- 

Secretaria Municipal de Seguranga e Desenvolvimento Social por meio de seu 

Memorando SMSU n° 659/2022 -SK, copias anexas.

SMS, e pela

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

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° 2221/2022 - SMS

Cajamar, 11 de novembro de 2022.

Ao

Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Indicagao n° 1031/2022 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, em resposta a 

indicapao em epigrafe, vimos pelo presente informar que a Secretaria Municipal de Saude, 

realizara estudo de viabilidade tecnica, orpamentaria/financeira e estrutural, quanto a 

possibilidade de instalapao da porta de vidro automatica na receppao da Unidade de 

Saude.

Quanto a possibilidade de urn guarda civil metropolitano de Cajamar, em 

todo o horario de expediente na Unidade de Saude o mesmo devera ser solicitado a 

Secretaria de Seguranpa Urbana e Defesa Civil.

Solicitamos anteriormente em reuniao do Conselho Municipal de Saude, 

o secretario adjunto de seguranpa, Sr Jurandir, informou que atualmente a guarda, nao 

dispoe de efetivo para permanecer nas Unidades de Saude, momento em que foi sugerida 

a instalapao do botao do panico em todas as Unidades de Saude.

Ao acionar o botao na Unidade, automaticamente a guarda e avisada. 
Este equipamento esta em process© de compra.
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Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de considerapao, 

estima e os agradecimentos pela contribuipao.

Tveira de Almeida 
AtenpaoPrimaria

GustavfliS 
Diretor de
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Patricia Haddad 
Secretaria Municipal deSaude

Hffiw-r.

(11! -M' 01 uc .•i 0 Or-. : i M! M'| MAKO'.l li ; . :</50 
' ./'jAr-.-iA ; / - r;!-p 0//';)O •• r' ' H >' i1;



Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a e Defesa Social

Cajamar, 21 de novembro de 2022.

Memorando SIMSU n5 659/2022-SK

AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO/SMG.

Referente: MEMORANDO NQ 2.984/2022-DTL-SMG 

Assunto: Apoio ao Agenciadores IBGE.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com 

referenda a Indica^ao nQ1001/2022, do Exmo. Vereador Flavio Alves Ribeiro , onde 

o mesmo vem respeitosamente solicitar para que a Guarda Civil Municipal, venha 

prestar apoio aos Recenseadores do IBGE.

Esclare^o que em data de 27/Set/2022, nosso Secretario 

Adjunto Sr.e Jurandi do Carmo Silva participou de uma reuniao com a coordenadora 

regional do IBGE, Sr.a Carolina, onde ficou estabelecido que a Guarda Civil Municipal 

ira dar total apoio aos Recenseadores e quando ocorrer alguma anormalidade ficou 

acordado que eles irao relatar e solicitar o apoio desejado junto aos orgaos 

competentes.

Tendo em vista que a solicita^ao do nobre vereador e de 

muita importancia, onde demonstra que sempre esta buscando melhorias, seguran^a 

e qualidade de vida aos Municipes, ja determine! ao Cmt. da Guarda Civil Municipal 

para dar total aten^ao a Indica^ao solicitada, determinando que o nossa Guarda Civil 

Municpal, efetue patrulhamento em nossa regiao dando total apoio aos Profissionais
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quando estiverem efetuando as pesquisas do Censo 2022, bem como aos servidores 

municipals.

Informo tambem que no referido Bairro estao sendo 

realizados diversas aqoes com nosso efetivo da GCM, como pratrulhamneto 

preventivo, bloqueios, abordagens, para garantir aos moradores, servidores e 

profissionais uma maior sensa^ao de seguran^a.

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos

de estima e distinta considera^ao.

Atenciosamente,

dS;
s.Agente de Polftlicas Publicas Municipals

j. - r -AA'f
Edimtson Jose Padovani

Secretario Municipal de Seguran^a Urbana

Departamento de Apoio 
T^cnico e Legislative
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Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

1ND1CACAO N° 1031 / 2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de disponibilizar:

1 - Dm Guarda Civil Metropolitano de Cajamar para que permanepa 
UBS de Jordanesia durante todo o horario de expediente da mesma.

2 - A instalapao de uma porta de vidro automatica na receppao da UBS.

na

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, tendo em vista que unidade tern hoje 
apenas um controlador de acesso, a receppao do local e toda aberta, a ronda 
da GCM e feita apenas uma vez no plantao, o que torna o local inseguro tanto 
para os profissionais quanto para os usuarios principalmente na madrugada.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de outubro de 2022.

Flavio Alves Ribeiro 
\ “Flavio Comajo"
' Vereador
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