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PROTOCOLO
3026/2022Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de a Secretaria da Saude fazer acompanhamento de maneira mais efetiva das 
consultas, exames e cirurgias dos pacientes que sao encaminhados para 
atendimento fora do municipio de Cajamar. Se possivel repassar para o 
municipe, caso tenha, algum numero de protocolo de encaminhamento que o 
cidadao possa ter em maos para sua seguranga.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que muitos municipes 
procuraram este vereador com o objetivo de questioner em que situagao 
estaria a consulta, exame ou cirurgia que foi encaminhada para o hospital do 
estado e ate o memento nao tiveram nenhuma resposta. Os municipes 
questionam tambem que muitos estao a mais de 9 meses esperando e nao 
sabem quando serao atendidos.

Sabemos que o nosso municipio nesses casos, depende do estado. 
Porem acredito que se tivessemos algum acompanhamento de perto 
informando ao municipe o andamento da sua solicitagao, com numero de 
protocolo, posigao na fila de espera, ajudaria no esclarecimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 de novembro de 2022.
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Oficio n° 247- GP

Cajamar, 01 de dezembro de 2022:.

Senhor Prefeito:
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Exceientissimo Senhor,
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