
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.359/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 9 de novembro de 2022.

Referente: Requerimento n° 264/2022
15a Sessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
17/11/2022 15:28:38

PROTOCOLO
3031/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 264/2022, copia anexa, de autoria da Nobre Vereador 

Marcelo da Rocha Santiago, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Saude por meio do seu MEMORANDO N° 2.146/2022- 

SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO BARE 
Prefeito

MACHADO

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

Praga 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°. 2.146/2022 - SMS

Cajamar, 04 de novembro de 2022.

A

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO 

Departamento de Apoio Tecnico e Legislative

A/C Michelle Alves de Oliveira

Ref.: Requerimento 264/2022 - Vereador Marcelo da Rocha Santiago 

Assunto: Memorando n° 2.877/2022 - DTL/SMG.

Prezada,

Em resposta ao memorando supracitado, que se refere a existencia de um projeto, 

dando atengao especial a saude do homem; nos cabe informar que: em novembro e 

realizado a campanha do Novembro Azul que alem de conscientizar sobre o cancer de 

prostata, as agoes objetivam promover uma mudanga nos habitos masculines, mostrando 

a importancia da realizagao de consultas e exames de rotina. A programagao desta 

campanha para o ano de 2022, sera realizada com rodas de conversas nas unidades de 

saude, roda de conversa no Nucleo do Idoso no dia 09/11/2022 as 15:00, disponibilizagao 

de faixa da campanha nos jogos de futebol municipal, blitz de conscientizagao no KM 43, 

Lago Azul e Ponunduva no dia 18/11/2022 as 08:00 e fmalizando com a corrida no dia 

27/11/2022. Cabe nos informar ainda que, sao realizados uma vez ao mes o programa 

"Hiperdia" nas unidades de saude, para pacientes hipertensos e diabeticos, alem do grupo 

de tabagismo que majoritariamente e frequentado pelo publico masculine.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao, estima e os 

cumprimentos pelos trabalhos realizados.
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