
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFiCIO N° 447/2022 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 09 de maio de 2022.

Referente: Requerimento n° 112/2022
5aSessao CAMARA MUNICIPAL DE CA.iamap

PROTOCOLO 
1204/2022

DATA/HORA 
12/05/2022 09:56:12

USUARIO
esterSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 112/2022 de autoria do Nobre Vereador Diogo de 

Carvalho Utsunomiya, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Saude por meio de seu Memorando n° 0834/2022- SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente

IACHADODANILO B
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA

SAUDE

Memorando n° 0834/2022 - SMS

Cajamar, 02 de maio de 2022.

Ao

Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 112/2022 CMC.

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

requerimento em epigrafe, vimos pelo presente informar que as agoes extramuros, sao 

classificadas como parte da programagao estrategica da secretaria Municipal de Saude e 

tern como principal criterio, o atendimento a areas com dificuldade no acesso aos servigos 

de saude, conforme diretrizes do SUS.
t:>V:

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao. 

estima e os agradecimentos pela contribuigao. r\

............................
Secretaria Municiparde Saude
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Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

REQUERIMENTO N° 112/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARSenhor Presidente
PROTOCOLO
840/2022

USUARIO
dina

DATA/HORA 
08/04/2022 10:39:09Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
juntamente com a Secretaria competente, informe se ha a possibilidade de
executar a Agao Comunitaria da Saude em Bairros mais afastados e de dificil 
locornogao.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que recentemente foi 
feito a mesma Agao Comunitaria nos Bairros do Vau Novo e Lago Azul 
excelente aproveitamento e aceitagao por parte dos moradores.

Diante dessa

, com

experiencia produtiva, muitos municipes estao 
procuiando com a mesma necessidade desse mutirao. Vamos levar 
equipe da saude aos diversos Bairros que temos em nosso Municipio do qual 
sao mais afastados dos Postos de Saude ou ate mesmo aqueles que nao 
dispoe de transporte de locornogao para que possam fazer 
simples, como por exemplo, o exame de sangue e a coleta de Papanicolau.

Lembrando que a Saude e uma das areas mais necessitadas de nosso 
Municipio e com essa agao podemos minimizar e evitar muitos outros 
problemas e cuidar do bem estar de toda nossa populagao.

Dessa forma vemos extrema urgencia na analise e respostas das 
situagoes mencionadas logo acima.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 08 de Abril de 2022. >
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


