
Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

 REQUERIMENTO Nº 109 /2021 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 

 

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o 

douto Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando 

seus préstimos, junto à Secretaria competente, no sentido de informar a esta Edilidade, qual a 

possibilidade de ser implantado no Hospital Walter Ferrari e nos postos de saúde do 

município, o sistema de Telemedicina?  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em algumas situações como febre, gripe, cólica ou enjôos, muitas pessoas se 

perguntam se é necessário procurar um serviço de emergência, hospital ou médico especialista 

para averiguar a situação, ou até se seria o caso tratar o problema de saúde em casa. Uma das 

alternativas para evitar desperdícios de recursos e de tempo, ajudando os pacientes a utilizar 

melhor os serviços de saúde, é a Telemedicina, que é um serviço 24h destinado a orientar os 

pacientes a navegar melhor pelo sistema de saúde. A Telemedicina é um método que por meio de 

uma plataforma online, onde os cidadãos recebem orientações de profissionais de saúde 

qualificados sobre a melhor forma de agir em cada situação. Seguindo protocolos clínicos, eles 

poderão responder questões sobre sintomas, como agir em casos de quedas, traumas, dúvidas 

sobre medicamentos e vários assuntos em tempo real e à distância. Com a Telemedicina a 

população poderá realizar consultas à distância, nos casos em que seja possível tal modalidade. 

Essa medida é fundamental para proteger o munícipe durante o atual momento crítico da 

pandemia da Covid – 19, sem afetar sobremaneira o atendimento em saúde. 

Gabinete do Vereador Wanderley Filho, 01 de março de 2021. 

Gabinete do Vereador Dr. Júnior , 01 de março de 2021. 

a.a) VEREADOR WANDERLEY FILHO 

VEREADOR JOSÉ ALAERCIO DE TOLEDO LIMA JÚNIOR 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária de 

06 de abril corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 07 de abril de 2021. 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 


