
Estado de S3o Paulo

REQUERiMENTON0 078/2021

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, requisitando-lhe as 
informagoes a seguir:

1 - Quais sao os numeros atuais de infectados, internados e curados em 
nosso municipio? Como esta a curva da doenga atualmente? Qual o perceptual de 
leitos de UTI ocupados por pacientes infectados com a COVID-19? 2 - Qual 
criterio adotado atualmente para realizagao de testagem da COVID-19? 3 - Em 
caso de todos os leitos de UTI do nosso municipio venham a estar ocupados, 
quais as alternativas serao tomadas frente essa situagao? 4- Qual o total de 
municipes vacinados hoje em nosso municipio?

JUSTIFICATIVA
Justifico o presente requerimento, considerando que o Brasil ocupa o 

segundo lugar no ranking mundial de infectados por COVID-19 e dentre os 
Estados mais atingidos pela doenga, o Estado de Sao Paulo se destaca com mais 
de 2 milhoes de casos. Na ultima semana nosso pais registrou 1.910 modes em 
24h, atingindo seu recorde desde o comego da pandemia.

Diante destes numeros alarmantes, e inegavel a necessidade do acesso as 
informagoes quanto a capacidade de atendimentos do hospital municipal de 
Cajamar e das demais unidades que estao oferecendo os primeiros atendimentos.

As perguntas apresentadas buscam sanar as atuais duvidas sobre a 
realidade de nossa cidade e os pianos adotados pela gestao no combate a 
COVID-19. Alem de buscar esclarecimentos para adogao de eventuais medidas 
que possam contribuir para melhorar o atendimento da populagao diante desta 
doenga e prestar esclarecimentos precisos e atualizados aos municipes.
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