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REQUERIMENTO N° 393 / 2021"

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberapao do 
plenario, que o Sr. Prefeito Municipal informe a esta casa de leis como vem sendo 
aplicado na cidade a Resolugao n° 8, de 14 de Agosto de 2019 do Conselho 
Nacional de Direitos Humanos, acerca da politica constitucional de internagao 
involuntaria e outros metodos e tratamentos em nossa cidade, e quais agoes, vem 
sendo adotada no tratamento e metodos, considerando ser uma politica social e ao 
mesmo tempo com reflexos na seguranga publica, e na saude mental e assistencial, 
com protagonismo e equidade do cuidado ao perfil dos cidadaos e familiares, 
politicas estas que deve se guiar pelos principios dos direitos humanos conquistados 
e consensuados em convengoes emanadas pela maioria absoluta das nagoes do 
planeta, e devidamente assinadas pelo Brasil. Assim sendo requer os seguintes 
esclarecimentos:

1. Qual a proporgao de leitos em cada unidade do total de leitos hospitalares;
Quais os projetos terapeuticos singulares;
Vinculo de acompanhamentos com a equipe de referencia dos diversos tipos de 
CAPS;
Vem se respeitando as leis 10.216/2001 - 13.146/2015- 13.840/2019 e EMENDA 
CONSTITUCIONAL 6949/2009 de que forma concretamente;
Por fim, esclarega, como se da a fiscalizagao, monitoramento e a intervengao da 
esfera jurldica em politicas, programas e servigos para as pessoas com transtornos, 
ou com uso problematico, uma vez que e dever de todos comunicar a autoridade 
competente qualquer forma de ameaga ou de violagao aos direitos da pessoa com 
deficiencia, e usuarios

2.
3.

4.

5.

JUSTIFICATIVA

Justifico o pedido em face do dever-poder fiscalizatorio dos vereadores. 

Plenario Waldomiro dos J antos, 01 de Novembro de 2021
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Ofi'cio n° 261-GP

Cajamar, 25 de novembro de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requenmentos de n° 115/2021; 323/2021; 340/2021; 349/2021; 392/2021- 
393/2021; 404/2021; 409/2021; 410/2021; 411/2021; 412/2021; 414/2021: 
415/2021; 416/2021; 417/2021; 418/2021; 419/2021; 421/2021; 424/2021, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandre Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gonsalves Carnauba Cintra; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 18a Sessao Ordinaria, realizada no dia 24 
de novembro de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 mcisos XXVII, do regiment© interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213^ de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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SAULO ANPEI^SON'RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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