
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.451/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 09 de novembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 353/2021
15a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
22/11/2021 09:45:48

PROTOCOLO
3359/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo present©, em 

atenpao ao Requerimento n° 353/2021, de autoria do Nobre Vereador Adilson 

Aparecido, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Saude por meio de seu Memorando n° 1.831/2021- SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente,

MACHADODANILO
Prefefto Municipals.

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

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA

SAUDE

Memorando n° 1.829/2021 - SMS

Cajamar, 03 de novembro de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando n° 2.672/21 - DTL/SMG. Requerimento n° 354/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do

solicitado,requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao

apresentar manifestagao, conforme segue:
- ■ ■

Existe projeto em andamento, neste momento estao sendo mensurados

calculos estruturais para definir a melhor localizagao, tendo em vista que o....

equipamento sera instalado no 1° andar.

Existem duas possibilidades para implantagao, sendo elas, a aquisigao

ou locagao do equipamento, pretendemos definir a modalidade mais adequada 

no proximo ano, tendo em vista o cenario economico.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de elevada estima 

e consideragao.

Atenciosamente,

DEFA.TIAM E WTO T^CNJCO 
LEGiSLATfVO 

R cs c ' 1 r o s m
0 4 mi 2021

. JIK Secretario Adjunto de SaudeHoras

nrniHimiMti'iroii '.w

(11) 4446 - 0100 - AVENIDA TENENTE MARQUES, 3780 
PORTAIS - POLVILHO - CAJAMAR / SP - CEP 07790-740



GABINETE DO VEREADOR

REQUER1MENTO N° 354 / 2021
nE CAJAMAR

DATA/HORA
06/10/2021 16:02.31

CAMARAMyii^^
Senhor Presidente usuario

esterPROTOCOLO
2895/2021Senhores 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:

CONS1DERANDO que na ultima audiencia da Saude realizada em 29 de 
setembro de 2021 foi informado que o Centro de Especialidades Meaicas de 
Cajamar ira contemplar uma sala de ressonancia magnetica, informe.

1° - Existe urn projeto, planta dessa sala? Caso sim pego que encaminhe
o mesmo.

2° - Sobre o equipamento que fara a ressonancia magnetica, como sera
adquirido?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que muitos municipes 
questionam sobre a importancia de termos ressonancia magnetica em nosso 
municipio. Sabemos que esse exame nao e barato na rede privada, e a 
demanda por esse tipo de exame cresce a cada ano que passa. Muitas 
mulheres sofrem com endometriose e atualmente a ressonancia magnetica e 
considerado o melhor exame para o diagnostico dessa doenga entre tantas 

outras.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de outubro de 2.021
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15 OUI 2021 em
odrieuesSaulo Anders;

jf.dO 
Recebido Por Horas

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paul


