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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 224/2022 de autoria do Nobre Vereador Diogo de 

Carvalho Utsunomiya, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal Saude por meio de seu Memorando n° 1795/2022- SMS, copia anexa.

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

DANILO MACHADO
Prefeito Municipal

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

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 1795/2022 - SMS

Cajamar, 14 de setembro de 2022.

Ao

Departamento T6cnico Legislativo

Assunto: Requerimento n° 224/2022 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, em resposta ao 

requerimento em eplgrafe, vimos pelo presente responder os questionamentos abaixo:

1. Salas Inativas

A Unidade de Saude possui uma falha em seu projeto inicial (gestoes passadas), 

qual seja as calhas estao internas no telhado, o que facilita o transbordo de agua sobre a 

laje, causando a infiltragao nas duas salas. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos 

Publico esta verificando uma melhor maneira de consertar o telhado. Porem atualmente as 

duas salas estao ativas, apos pequena reforma.

2. Ar condicionado na sala de odontologia

A Secretaria Municipal de Saude, realizara estudo de viabilidade tecnica e 

orgamentaria/financeira quanto a possibilidade de adquirir ar condicionado para o 

consultorio odontologico.

3. Aparelho de Raio X na sala de odontologia.

O aparelho de raio x nao e urn equipamento obrigatorio no consultorio odontologico, 

porem a sua instalagao na Unidade facilita o fluxo, uma vez que o paciente nao precisa ir 

em outra Unidade para realizar o exame. O equipamento esta aguardando a liberagao do 

laudo radiometrico para uso.
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4. Portas de Vidro

Ser£ realizado um estudo de viabilidade tecnica para a instala?§o de molas £reas 

de fechamento automatico das portas.

5. Limpeza ao redor da Unidade

No que diz respeito a limpeza e manutengao do mato alto da Unidade de Saude, 

cabe a Administragao Municipal, por6m limpeza/rogagem em outros terrenes que nao seja 

desta municipalidade, e de responsabilidade dos proprietarios.

6. Estacionamento 45°

A Unidade de Saude possui vagas de estacionamento para os pacientes estacionar

em seus carros.

7. Instalagao de Lixeiras

A Unidade de Saude dispde de £rea especifica para lixo comum e hospitalar.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de consideragao 

estima e os agradecimentos pela contribuigao.

Gustavo Sulyeira de Almeida
“v

Diretortde AAencab Primaria

’.Sto

Patricia Haddad 
Secretaria Municipal oe Saude
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GABINETE DO VEREADOR DSOGO UTSUNOMIYA

REQUERIMENTO N° 224 / 2022

CAMARA MUNICIPAL PE CAJAMAR

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores

PROTOCOIO
2245/2022

DATA/HORA 
28/08/2022 11:34:13

USUARIO
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Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Damio Barbosa Machado, 
juntamente com a Secretaria competente, que nos informe algumas questbes 
relacionadas a ESP Carlos dos Santos - Portal dos Ipes III.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente Requerimento, tendo em vista que em Margo 2022 
foi feito uma Indicagao n° 287/22 porem ate o presente momento nao feito 
nenhuma reforma ou melhoria para o local. Novamente em visita verificamos as 
seguintes questbes :

- ha duas salas totalmente inativada, devido as infiltragbes ocasionada 
pelas chuvas (segue fotos) e demais outras questbes, precisando urgente de 
uma manutengao e pintura;

- Instalagao de ar condicionado na sala de odontologia e demais salas;

- aparelho de RX na sala de odontologia que ate o momento nao foi 
instalado e os municipes que necessitam desse exame tern que procurar 
outras unidades bem mais longe;

- verificar alguma forma de manter as portas de vidro fechadas, tanto da 
frente quanto a do fundo, pois devido a forga do vento no local, as mesmas 
estao ficando totalmente abertas;

Outros fatores que quero ressaltar, porem fora da unidade:

- limpeza ao redor da unidade, onde o mato esta bem alto, que ocasiona 
a infestagao de animais pegonhentos

- Verificar a possibilidade de colocar um estacionamento 45°, pois devido 
a circulagao dos bnibus esta bem complicado estacionar o carro para poder 
adentrar a unidade de saude. /•*/
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- instalagao da energia na via publica, alguns pontos ja tern toda a parte 
da fiagao e postes, porem sem a anergia ate o presente momento;

- instalagao de lixeiras, pois hoje o lixo encontra-se em calgadas ate a 
retirada pelos coletores.

Dessa forma vemos extrema urgencia na analise e execugao desse 
requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de Agosto de 2022.

Diogo de Cdrvalho Utsunomiya 
Vereador
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