
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 373 / 2021

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e pos 
deliberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a essa Casa de Leis;
1) . Como esta o projeto para construpao de moradia em nossa cidade? Ja tern 
o local? Aonde sera? E para quantas familias serao beneficiadas?
2) . Terminals de onibus a prefeitura tern a intenpao de construir algum? E caso 
liver qual o local?
3) A prefeitura estuda implantar o bilhete unico?
4) A prefeitura tern algum projeto para a criapao de base da guarda municipal 
para atender os bairros mais distantes como Vau Novo, Lago Azul, Sao 
Benedito?
5) Existe algum piano de carreira para o servidor publico?
6) Existe a possibilidade de construir Base de ambulancias nos bairros Lagoa 
Azul, Ponunduva, Sao Benedito e Polvilho.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que o nosso municipio 
possui uma grande populapao que nao tern moradia, muito residem em areas 
de risco. Urn outro fato de suma importancia que e mobilidade urbana em uma 
cidade que cresceu de forma muito rapida, e nao possui um sistema de 
transporte publico adequado para os dias atuais, pois temos diversos 
municipios vizinhos que possuem terminals de onibus, e com isso o transporte 
publico tern uma melhor eficiencia.

Um outro ponto importante e a questao da seguranpa pois possuimos 
em nossa cidade bairros afastados de jordanesia e polvilho, e com isso 
devemos construir unidades de bases policiais para manter a ordem e zelar 
pela seguranpa dos moradores dos bairros distantes.

No tocante ao socorro medico, como e de ciencia de todos nossos 
municipios possuem uma central de ambulancia em jordanissima, seria justo 
construir bases de ambulancias nos bairros do Sao Benedito, Lago azul, 
ambulancias polvilho devido a distancia entre jordanissima. Um socorro feito 
forma rapida salva vidas.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de Outubro de 2021.

AVIO ALVES RIBEIRO 
\FLAVIO COMAJO 
o- Vereador

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade. 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
martha

DATA/HORA 
18/10/2021 17:02:31

PROTOCOLO
2963/2021



CAMARA MUNJOPAL DE CAiAJVIAR
'RQVADO en=K discussao e vota^ao unica 
J k) ' sessao (

AP
na
com -i3’ ( ' X- )

e 0 l / /
) votes favoraveis 
) votos contr^rios

oZ±J -30 /to - / /em

RodriguesSaulo
Presmme



$<U€ic/^d€'&i<ygPa44sl<y

Oficio n° 230- GP

Cajamar, 28 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito

Encammhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requenmentos de n° 211/2021; 218/2021; 317/2021; 350/2021- 368/2021 
369/2021; 372/2021; 373/2021; 374/2021’
380/2021; 381/2021; 382/2021; 384/2021 ■’
388/2021; 389/202 e 390/2021-

376/2021; 377/2021; 379/2021 
385/2021; 386/2021; 387/2021 

. de autoria dos nobres Vereadores: Adilson 
Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho 
Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves 
Kibeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose 
Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filhc- 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de
Carvalho, apresentados e aprovados na 16a Sessao Ordinaria, realizada no dia 27 
de outubro de 2021.

r* ovio • • Solicitamos clue 08 requerimentos mencionados acima, atendam o 
art 248 mcisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolucao n° 
213^ de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Orgamca do Municlpio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO AN OhKRODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP V-1
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