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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 011/2023 de autoria do Nobre Vereador Marcelo da 

Rocha Santiago, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Saude por meio de seu Memorando n° 269/2023- SMS, copia anexa.

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

Atenciosamente

OSA MACHADO 
Prefe^o Municipal

DANILO

Excelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga 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 269/2023-SMS
Cajamar, 15 de fevereiro de 2023

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento T6cnico e Legislative

Referente: Memorando 0277/2023-DTL - Requerimento n° 011/2023 — Camara 

Municipal de Cajamar

Assunto: ContratagSo de empresa especializada para aquisiQSo de maca 

hospitalar para obeso

Prezados,

Vimos por meio deste, em aten9§o ao requerimento n° 011/2023, informar 

que temos a disposicSo da popula^ao 02 macas hospitalares, com capacidade para 
180kg, sendo 01 m6vel, portanto, com rodlzio e 01 fixa instalada no Hospital 

Municipal.
Na central de ambulancias a capacidade das macas s5o para 120kg e 

havendo necessidade de transporte de paciente com peso maior, o copo de 

bombeiros 6 acionado, nao so pela capacidade da maca, como para auxiliar no

manejo.
Nao h£ numero elevado de casos de pessoas com 150kg e mais que tenha 

acionado o service, temos registro na central de ambulancias de poucos casos.
De qualquer forma, estaremos estudando a viabilidade t^cnica e 

orcamentaria para inclusao de mais unidades (macas) em aquisigao futura.
Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de consideragao, estima 

e os cumprimentos pelos trabalhos realizados. I,
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Dra. Patricia Haddad 

Secretaria Municipal
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Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO OAZ

REQUERIMFNTO N° 011 /2023

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e ap6s
Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machadodeliberapcio do plen£rio para que o 

informe a esta Casa de Leis, se existe algum estudo para a referente a 
contratagao de empresa especializada para aquisigao de maca hospitalar 
para obeso. Aproveitando o ensejo, caso nao tenha nenhuma programagao, 
solicito que estude e adote as medidas necess£ria junto ao departamento 
competente para que proceda com a solicitagao.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que todo ser humane, 
merece ser socorrido com dignidade e ter acesso a um atendimento de 
qualidade, estando confortevel, principalmente em um momento de 
emerg&ncia, tendo em vista que a ultima preocupagSo que a pessoa deve ter e 
com a locomogao e sim com a sua saude.

A maca para obeso, ira atender uma grande parte da populagao do 
nosso municipio, e fara com quern essas pessoas se vejam parte da 
sociedade.

Podera facilitar tambem e muito para os socorristas que terao um 
atendimento mais agil e eficaz tendo todas as ferramentas de trabalho 
disponlvel.

Elenario Ver. Waldomiro dos(Santos, 12 de Janeiro de 2.023.
Secretaria Municipal de Governo 
Recebidoem: jJi/±±djJA.
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