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774/2022 din£Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 050/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Edivilson Leme Mendes e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Saude por 

meio de seu Memorando n° 0529/2022- SMS copias anexa.

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

Atenciosamente,

DANIU IACHADO
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
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



CAJAMAR
PREFEITURA

SAUDE

Memorando 0529/2022-SMS

Cajamar, 23 de margo de 2022

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Memorando n° 0494/2022 - DTL/SMG
Assunto: Requerimento n° 050/2022 - Camara Municipal de Cajamar, requerendo 

instaiagao de espago de conforto ou sala de descompressao para equipe de 

enfermagem no Hospital Regional Enf. Antonio Policarpo de Oliveira.

Prezados senhores

Vimos por meld deste, em atengao ao requerimento supra, informar que 

existe urn espago destinado ao conforto de enfermagem instalado na area do centre 

cirurgico e que faremos urn estudo para verificar a viabilidade tecnica e orgamentaria 

de instaiagao de outras dependencias do hositalm
Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideragao, estima 

e os cumprimentos pelos trabalhos realizados.

m m

Dra. Patricia Haddad 

Secretaria Municipal
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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
ester

DATA/HORA 
16/02/2022 16:58:32

PROTOCOLO
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LS

hstado de Sao Paulo

REQUERIMENTO___N° 050/2022

GABINETE VEREADOR PRETINHO

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, se existe a possibilidade de 
criar um espago de conforto ou sala de descompressao para a equipe de 
Enfermagem (enfermeiros, tecnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem) 
no Hospital Regional de Cajamar, de acordo com a Lei N° 17.234 de 03 de janeiro 
de 2020.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que nossa equipe medica, 
bem como a equipe de enfermagem estao cada vez mais sobrecarregados, devido 
as altas demandas enfrentadas e as jornadas exaustivas de trabalho.

Os profissionais, principalmente que exercem fungoes de grande 
responsabilidade e que o contato com outras pessoas e intense, tern desenvolvido 
sindrome de Burnout, um disturbio psiquico causado pela exaustao extrema, tanto 
de forma fisica e emocional no ambiente de trabalho. Diante disto, precisamos 
buscar cada vez mais formas de amenizar esses danos e proporcionar conforto 
para esses trabalhadores.

O descanso dos profissionais ou salas de descompressao, como sao 
chamadas na lei, sao extremamente importantes para profissionais que passam 
tanto tempo no hospital, na grande maioria trabalhando em plantoes de 12 horas, 
e sem local apropriado para descansar.

Considerando as alegagoes acima e buscando cumprir a Lei N° 17.234 DE 
03 DE JANEIRO DE 2020, Artigo 1° - Os hospitals publicos e privados do Estado 
ficam obrigados a criar uma sala de descompressao para ser utilizada pelos 
enfermeiros, tecnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Considero 
essa solicitagao de suma importancia.

Plenario Ver. Waldomjro-dos/Santos, 16 fl'e fevereiro de 2022.
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