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PROTOCOLO
3469/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 1061/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson Leme 

Mendes e subscrita pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Seguranga Urbana, por meio 

seu Memorando SMSU n° 661/2021- sk, copia anexa.

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

Atenciosamente

A MACHADO 
Prefeitp^Municibal

DANILO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a Urbana

Cajamar, 18 de novembro de 2021.

Memorando SMSU n9661/2021-sk

AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLAT1VO DTL/SMG.

Assunto: Bombeiros Civis em Parques Municipals. 

Referente: MEMORANDO Ns 2.906/2021-DTL-SMG.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com 

referencia a Indica^ao nQ1061/2021 do vereador Edivilson Leme Mendes, subscrito 

pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, onde o mesmo vem respeitosamente solicitar que 

esta (SMSU), disponibilize Bombeiros Civis nos Parques Municipais.

Esclare^o que as instituigoes de Bombeiros Voluntarios 

que existem em nossa cidade, ate o presente momento nao possuem convenio 

Prefeitura Municipal, bem como com esta SMSU, atuam de forma voluntaria em 

eventos da regiao.

com a

Tendo em vista que a solicita^ao do nobre vereador e de 

muita importancia para todos os frequentadores dos Parques Municipais bem 

toda a populafao de nossa cidade, levaremos sim ao conhecimento do nosso Poder 

Executive, para que estude sim uma possiblidade inserir Bombeiros Civis nestas 

localidades, garantindo ainda mais seguran^a aos usuarios.

como
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos
de estima e distinta considerayao.

Atenciosamente,

SidlievJCed

Agente de Politicals iPublicas Municipals

Secretario Municipal de Seguran^a Urban!
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fiARlNETE VEREADOR PRETINHO

INPICACAQ N° 1061/2021

_ _ _ Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Danilo Barbosa Machado e aos de- 
partamentos competentes para que realize estudos, objetivando disponibilizar Bom- 
beiros Civis para prevenpao e socorro imediato em casos de emergencia nos Bar
ques Cajamar Feliz desta municipalidade.

INDICO. ao

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, tendo em vista que estamos realizando a en- 
trega de varies parques para nossa populapao, algo que nunca havia acontecido na 
historia de nossa cidade. Devido a isso as areas estao contando com uma grande 
concentrapao de pessoas, que realizam praticas esportivas ou estao nos parques a 
passeio, por isso a importancia de ser inserido nestes locais Bombeiros Civis, uma 
vez que os mesmos necessitam estarem devidamente capacitados e munidos de 
equipamentos para urn pronto atendimento, em casa de quedas ou paradas cardia- 

cas, por exemplo.
Considero a importancia desta indicapao, objetivando reafirmar a responsabi- 

lidade e compromisso do nosso municipio com seus cidadaos, solicito que o Execu
tive urgentemente disponibilize Bombeiros Civis capacitados para que estejam pre- 
sentes nos horarios de funcionamento dos parques, proporcionando mais seguranpa
a todos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de outubro de 2021
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