
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR
S^*S221?^5!52

sessaooa
JlM ( ( /tLA:3p ^-Tvotos favoravei? 

e '7r~~f~ X )yotos contririo:

'(EjAJZJ&T
Saulo Anderson

REQUERIMENTO N° 293 / 2022 com

em
idrigues

Senhor Presdidente, Tfesioi

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa deLeis, a possibilidade de criar um Projeto de Lei que 
tenha como objetivo “instituir a gratuidade do transporte coletivo urbano 
municipal aos municipes com exames ou consulta medica fixado pelo 
Sistema Unico de Saude — SUS, devendo a unidade de saude / diretoria de 
saude, emitir formulario que certifique a autorizagao de gratuidade de 
transporte para data do exame/consulta.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o Projeto de Lei 
em tela visa facilitar o acesso a saude em ambito municipal, sobretudo aos 
municipes que dependem do transporte coletivo para chegar aos 
compromissos medicos.

Desta forma, qualquer municipe que utilizar o transporte publico 
municipal em dias de exames e consuitas medicas, comprovando tal 
agendamento ao responsavel pelo transporte, tera direito a gratuidade em 
sua locomogao.

Esta proposta trara melhores condigoes a parcela menos favorecida 
da populagao cajamarense, e sem duvidas trara mais dignidade a quern tanto 
necessita do transporte publico e da saude publica, dois servigos 
indispensaveis a qualquer cidadao.

miro dos Santos, 13 de Outubro de 2022Plenario Ver. Wa

(JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar
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MINUTA DE PROJETO DE LEI

“INSTITUI A GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO MUNICIPAL AOS MUNICIPES COM EXAME OU CONSULTA 

MEDICA FIXADO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.”

EstadoJefferson Rodrigo Oliveira Silva, vereador Municipal de Cajamar 
de Sao Paulo, no uso de suas atribuigoes legais e em conformidade com o 
disposto na Lei Organica do Municipio de Santana de Parnaiba e 
Regimento Interne, submetem a apreciagao do Colendo Plenario o seguinte:

PROJETO DE LEI

Art. 1° As pessoas que comprovarem adequadamente o 
agendamento de consulta medica ou agendamento de exame medico, na rede 
de saude publica, em quaisquer de seus postos ou unidades de saude, 
usuarios dos veiculos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros do Municipio de Cajamar, ficam dispensados do pagamento de 

tarifa.

no

Art. 2° Deverao ser apresentados ao operador ou fiscalizagao 
sempre que solicitados para a efetivagao da gratuidade os seguintes 
documentos:

I - documento comprobatorio do agendamento do exame ou consulta 
medica devidamente datada pelo Sistema Unico de Saude;

II - carteira de identidade ou documento com foto; III - Cartao Nacional 
de Saude.

III - formulario emitido pela unidade de saude e ou diretoria de saude 
que certifique a autorizagao de gratuidade de transporte para data do 
exame/consulta.

Art. 3° A gratuidade sera valida somente para a data expressa do
exame ou consulta.

Art. 4° As despesas decorrentes da implementagao desta lei 
correrao por conta das dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se 
necessario.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua promulgagao.
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Oficio n° 236 - GP

Cajamar, 10 de novembro de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 177/2022; 200/2022; 270/2022; 285/2022; 286/2022; 
288/2022; 291/2022; 292/2022; 293/2022; 294/2022; 295/2022; 296/2022; 
297/2022, 299/2022; 300/2022; 301/2022; 302/2022; 303/200 e 304/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; 
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano 
Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo 
Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados 
na 17a Sessao Ordinaria, realizada no dia 09 de novembro de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

gabinete do prefeito 
Recebido ern

_ ,-,o SAULO AN N RODRIGUES
Presideclte

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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