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REQUERIMENTO N° 206 / 2022 om

em
Senhor Presidente,

;ues!Saulo Apfderton
Preside/ite.Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis 
deliberagao do douto Plenario, que o Excelentlssimo Prefeito Danilo 
Machado, informe a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria competente da 
municipalidade, se existe estudo para a instalagao de aparelhos de Ar 
Condicionado nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude 
e nos postos da Estrategia de Saude da Familia especificamente nos 
Consultorios Odontologicos dos bairros Parque Maria Aparecida, Ponunduva, 
Jardim Maria Luiza, Portal dos Ipes III e Cajamar-Centro. Caso nao haja 
cronograma para execugao desta demanda, solicito com urgencia que seja 
realizado estudo tecnico financeiro junto ao setor competente visando atender 
essa solicitagao dos cidadaos cajamarenses.
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JUSTIFICATIVA

Considerando que com o advento da Constituigao de 1988, o local de 
trabalho foi elevado a condigao de direito fundamental, sendo descrito no art. 
200, VIII, da CF. O presente requerimento e feito em atendimento as inumeras 
reinvindicagoes dos municipes e profissionais de saude.

A instalagao do aparelho de ar condicionado vai melhorar o atendimento 
aos pacientes do municipio e oferecer condigoes de trabalho adequadas aos 
servidores, oferecendo ainda melhor qualidade no atendimento e tratamento 
bucal, tornando o local mais fresco e arejado. Alem disso, o ambiente de 
trabalho deve ser adequado para proporcionar bem-estar ao paciente e ao 
trabalhador, manter a qualidade de vida e sua dignidade.

Importante ressaltar que os Consultorios Odontologicos das Unidades de 
Saude descritas acima nao possuem ar condicionado, nao correspondendo a 
urn ambiente de trabalho adequado para os servidores e de atendimento aos 
pacientes.
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Sendo este o objetivo maior desse Vereador, na certeza que os nobres 
Edis membros do legislative Cajamarense irao se sensibilizar com a questao, e 
assim viabilizarem uma resolugao para essa demanda.
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\O io Vereador TARCISIO CARVALHO 
Vereador
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Oficio n° 157 - GP

Cajamar, 01 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias auteniicas dos 
Requerimentos de n° 145/2022; 171/2022; 139/2022; 194/2022, 197/2022; 
201/2022; 206/2022; 207/2022; 209/2022; 210/2022; 212/2022; 213/2022; 
215/2022; 216/2022; 217/2022; 221/2022; 222/2022; 224/2022 e 225/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adiison Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo 
Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoei 
Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio 
Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados na 12a Sessao Ordinaria, 
realizada no dia 31 de agosto de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento 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 AN RODRIGUES

President*

Excelentissimo Senhor,
DAN5LO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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