
Estado de Sao Paulo

REQUER1MENTO N° 265 / 2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Excelencia, 
informe a essa casa de leis apos verificar junto a Secretaria Municipal de Saude, se ha na 

a contratagao de medicos geriatras para todas as unidades de saude doAprogramagao 
^Municipio de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que os numeros de idosos 
que continua em crescimento nao so em nosso municlpio, mas em todo Pais.

Considerando a demanda nas Unidades Basicas de Saude, que aumentam a 
cada dia em toda faixa etaria e visivelmente a procura por consultas, exames, cirurgia 
entre outros, e em sua maioria por pacientes acima de sessenta anos.

Considerando que a populagao esta envelhecendo e os principais determinantes 
sociais e de saude encontram-se precarios e necessitando de uma atengao maior para os 

a ideia e que se inicie urn estudo e nos traga subsidies para a construgao e 
adequagao de novas politicas publicas para fortalecer a saude do idoso.

Considerando que uma grande porcentagem desses idosos dependem
A exclusivamente do Sistema unico de Saude.

Diante do exposto, requeremos, nos termos regimentals, que seja feita a 
contratagao de medicos geriatras a todos as unidades de saude em nosso municipio, para 

atendimento especializado as doengas provenientes ao avango da idade.
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Oficio n° 194 - GP

Cajamar, 14 de outubro de 2022.

Sen ho r Prefeito

Encaminhamos a Vossa Exceiencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 158/2022; 190/2022; 208/2022; 248/2022; 251/2022; 
253/2022; 254/2022; 255/2022; 256/2022; 259/2022; 260/2022; 261/2022; 
262/2022; 263/2022; 264/2022 e 265/2022, de autoria dos nobres Vereadores: 
Aditson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de 
Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Flavio Alves Ribeiro; Izelda 
Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da 
Conceicao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da 
Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, 
apresentados e aprovados na 15a Sessao Ordinaria, realizada no dia 13 de 
outubro 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 deizembro 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.
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Excefentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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