
$o JHunicipio $e (Qafamarlluraei
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 0.819/2022 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 8 de julho de 2022.

Referente: Requerimento n° 156/2022
9a Sessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
14/07/2022 09:07:16

PROTOCOLO
1891/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 156/2022, de autoria do Nobre Vereador Alexandro 

Dias Martins, subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu Memorando n° 

1309/2022 - SMS, copias anexas.

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

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP/
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Memorando 1309/2022-SMS

Cajamar, 06 de junho de 2022

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Requerimento n° 156/2022 - Camara Municipal de Cajamar

Assunto: Memorando SMDS n° 1.168/2022 - Leites e dietas de prescripao 

especial

Prezados

Nos cabe informar que o Estado e responsavel pelos componentes de 

alto custo, ja possuimos inclusive, politica publica para tal.

A dispensa (entrega) acontece atraves da farmacia de alto custo de 

Franco da Rocha, equipamento vinculado ao estado.

Muito embora o municipio possua uma relagao municipal de 

medicamentos padronizados - REMUME bastante ampla, nao ha justificativa 

para que esta municipalidade, assuma a responsabilidade do Estado no que
tange a este componente.

Em tempo, o Programa Estadual de fornecimento de formula infantil e 

ample e bem difundido, fornecendo 12 latas desta ao mes, nao havendo 

demanda reprimida.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de consideragao 

estima e os cumprimentos pelos trabalhos realizados.

DEPARTAMENTO TECNICO 
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Senhores Vereadores e Vereadora

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos a deliberagao 
do plenario, que o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Daniio Barbosa Machado informe se 
existe, em andamento ou em projeto, algum programa para a distribuigao de alimentos 
sem lactose para criangas pertencentes a familias de baixa renda ou em situagao de 
vulnerabilidade social, com intolerancia a lactose ou alergia a leite, comprovadas por meio 
de atestado com assinatura de medico ou nutricionista.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento considerando que a intolerancia a lactose e uma 
queixa muito comum no dia a dia dos pediatras e gastroenterologista pediatricos, e que 
causa diversos problemas como colicas, desconfortos, gases, diarreias e ate mesmo 
vomitos. Produtos contendo lactose, sobretudo para criangas, sao mais acessiveis e, 
quando se possui essa restrigao e precise que se faga a devida substituigao para garantir 
uma alimentagao correta. Por essa razao vejo como fundamental a participagao do poder 
publico em prover o acesso as familias menos favorecidas a esses alimentos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 01 de junho de 2.022.
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Alexa'ndro Dias/Martins/ / /L§/Maftins Vereador
MDB - Movimento Democratico Brasileiro

Alves Ribeirc 
Vereador
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