
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 139/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 16 de margo de 2021.

Referente: Requerimento n° 030/2021
01a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
marttia

DATA
19/03/2021

PROTOCOLO
512/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 030/2021, de autoria do Nobre Vereador Manoel 

Pereira Filho e demais pares, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu Memorando n° 371/2021 SMS, 
copia anexa.,

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Memorando n° 371/2021 - SMS

Cajamar, 09 de margo de 2021.

Ao

Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 030/2021 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, informar que a Gestao de Atengao 

Primaria em Saude municipal esta em processo de pesquisa para aluguel de outro 

espago que atenda melhor as necessidades do servigo da Unidade de Saude Belo 

Planalto.

Quanto a quantidade de Agentes de Comunitario de Saude, 

considerando que a defasagem no quadro de pessoal, e resultante do numero de 

exoneragoes, aposentadorias e aumento populacional, realizamos o levantamento 

das necessidades gerais e solicitamos ao departamento responsavel, a realizagao de 

concurso publico.

Desde ja, agradecemos a colaboragao e ao ensejo, gostariamos de 

externar nossos protestos de estima e distinta consideragao.
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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 030 / 2021
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAWAR

Senhor Presidente,
DATA

04/02/2071
PROTOCOLO
198/2021

USWA-
m:ut

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis a possibilidade de readequagao ou 
remanejamento do predio onde ha a Unidade de Saude da Famiiia Belo 
Planalto. No predio foram constatadas diversas irregularidades, conforme lista 
contendo algumas irregularidades elencadas, como tambem seguem fotos 
anexas:

- O predio inteiro necessita de reforma em sua estrutura, contendo 
vazamentos, infiltragoes e etc.

- Local sem recepgao (Apenas uma improvisada). Profissional responsavel pela 
recepgao em pessimas condigdes de ergonomia para exercer o seu trabalho.

- Area de espera para recepgao fica em uma garagem e com muito pouco 
assento para os pacientes que chegam ao local.

- Local onde se guardam os prontuarios dos pacientes muito pequeno e esta 
ficando sem espago

- A unidade necessita de mais Agentes de Saude

- Consultorio de Odontologia inapropriado e sem infraestrutura apropriada. 
Situado em uma cozinha onde nao ha espago para por uma estufa de 
esterilizagao.

- Sala de enfermagem muito pequena. Com poucos recursos e insumos para 
realizagao de procedimentos prestados pela unidade.

- Nao ha sala de procedimentos, por isso foi improvisada uma sala em urn 
espago bastante pequeno e que divide com a maca, tanque e armario com 
alguns insumos para determinados procedimentos.

- O local tern apenas uma sala de papanicolau que e dividido entre 2 
enfermeiras e medicas por haver apenas uma maca para esse procedimento.

O
- Sala onde ficam os agentes de saude e muito pequena e sem ventilagao 
alguma. Nao ha janelas e o ventilador esta quebrado.

- Nao ha local adequado para descarte e armazenamento de lix^>^
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Justifico o presente Requerimento, tendo em vista o pedido em^face da 
lastimavel situapao em que se encontra essa unidade de saude //

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de fevereiro de 2.021.
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