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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 225/2022 de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informapoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Seguranpa e Defesa Social por meio de

Memorando SMSU n° 520/2022- sk, copia anexa.

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

DANILO BARBOSA MACHADO 
PKefeito IVtunicipal

/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR/
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguranga e Defesa Social

Cajamar, 22 de setembro de 2022.

Memorando SMSU n2520/2022-sk

AO DEPARTAMENTO TECN1CO LEGISLATIVO/SMG.

GABINETE DO PREFEITO
Referente: MEMORANDO Ne 2.453/2022-DTL-SMG 

REQUERIMENTO ^225/2022. 

Assunto:Policiamento Farmacia Municipal Polvilho.

Recebido

As min

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com referenda 

ao Requerimento nQ225/2022 do Exmo. Vereador Saulo Anderson Rodrigues, onde o mesmo 

vem solicitar para que seja efetuado policiamento ostensivo intensificado nas imedia^oes do 

Ginasio do Polvilho.

Esclare^o que ja foi determinado ao Cmt. da Guarda Civil 

Muicipal, para que realize rondas ostensivas nesta regiao para garantir maior seguran^a a 

popula^ao , informo tambem que as viaturas fazem neste local Ponto de Estacionamento, em 

frente a Farmacia Municipal, tendo em vista que funciona 24 horas, garantindo assim maior 
seguranga aos servidores, bem como a populagao que ali procura para atendimento, como 

pode ser observado nas fotos aqui apresentada.

Tendo em vista que a solicitaqao do nobre vereador e de 

muita importancia para toda a populagao iremos dar total atenpao e intensificar o 

Policiamento Ostensivo para garantir maior seguranpa aos moradores, bem como iremos 

informar ao nosso Poder Executive para que estude a possibilidade de construir 

novamente urn Posto Avanpado neste local, garantindo assim seguranpa a todos e ao 

Patrimonio Publico.
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a e Defesa Social

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos de
estima e distinta considera^ao.

Atenciosamente,

EDfcTTtSON JOSE PADOVANI

Secretario Muncipal de Seguranga e Defesa Social
/
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Senhor Presidente:

/
Senhores Vereadores: / ./. /

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Excelencia, 
informe a essa Casa de Leis apos verificar com a secretaria competente da 
municipalidade, informe se existe a possibilidade de construir urn novo posto oe 
seguranga da Guarda Municipal, em frente a Farmacia Municipal 24 horas, localizada 
na Rua: Antonio Rizardi, 42, Jd. Santa Rita, ao lado do Ginasio de Esporte do 
Polvilho, enquanto nao houver a construgao deste posto, que seja determinado urn 
Guarda Municipal por 24 horas, para dar seguranga aos funcionarios.

J U S T I F i C A T I V A

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que nossa solicitagao tern
dos funcionarios da Farmacia 24 horas,como objetivo garantir a seguranga 

municipes e tambem assegurar o patrimonio publico, impedindo qualquer ato de 
violencia e criminalidade, pois sabemos que infelizmente neste mes de agosto, 

delicado registrado inclusive em boletim de ocorrencia, em que o 
paciente apos tentar retirar remedio na farmacia, mas levando consigo o enderego 
de Santana de Parnaiba, conforme decreto municipal, nao pode obter 
medicamentos e mesmo apos receber orientagao, nao aceitou a justificativa e 
golpeou o computador da unidade de saude e sua acompanhante despejou agua na 
farmaceutica.

ocorreu urn caso

Vale dizer que o pessimo incidente, causou temor aos funcionarios e 
transeuntes que presenciaram o absurdo.

Apos todo o exposto, buscando melhorar o nlvel de seguranga e bem estar 
social de todos, entendemos que o posto policial que existia na praga
imprescindivel para a manutengao da ordem e seguranga no espago.

Salientamos ainda a importancia do retorno deste servigo com horario de 
funcionamento de tambem de 24 horas, conforme o trabalho da nossa tao estimada 
e indispensavel Farmacia 24 H do municipio.
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