
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 374 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e pos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a essa Casa de Leis;

1) . Se ha projetos ou licitagoes em andamento para construgoes de Posto de 
Saude em nossa cidade? E quais serao os bairros beneficiados?
2) . Existe algum projeto para construgao de mais alguma UPA em nosso 
municipio caso haja essa possibilidade informar em qual qual Bairro.
3) Existe algum projeto para a preservagao ambiental e cultural do Bairro Gato 
Preto?
4) A prefeitura tern algum pedido junto a SABESP para solucionar os 
problemas frequentes com a falta de agua em nossa cidade?
5) Existe algum projeto junto a Sabesp Para levar agua aos bairros do 
ponunduva.Vau Novo e Lago azul?
6) Como estao os projetos por parte da secretaria de mobilidade urbana para 
sanar os problemas de trafego junto ao Municipio?
7) A obra de terraplenagem na Av. Jose marques ribeiro esta causando 
transtornos, com sujeira devido ao barro que cai dos caminhoes, bem como ja 
existe naquela via diversos buracos causados pelo grande numero de 
caminhoes. Quern ira fazer os reparos daquela via? Sera a prefeitura ou a 
empresa que esta realizando aquela obra? O porque ainda nao foi colocado a 
placa para que se comprove que tal empresa possui as licengas ambientais, e 
de execugao de obras?
8) Solicito que a prefeitura envie urn relatorio ou urn balango sobre o programa 
ilumina Cajamar, informando quantas vias foram atendidas com iluminagao, e 
quantas ainda faltam. E quando sera feito o aumento de rede de postes e 
iluminagao no bairro do Ponunduva.
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Justifico o presente requerimento, tendo em vista as diversas 

reclamagoes de nossos municipes, pois temos diversos bairros que nao 
possuem postos de saude, agua e esgoto e iluminagao publica.
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Alem do que temos diversas obras particulares que estao gerando 
transtornos aos nossos cidadaos. E precisamos de solugoes o mais breve
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possivel no tocante do transito, pois a cidade virou um parque loglstico de 
grande proporgao, mas nossa malha viaria nao esta suportando.

Portanto pego que o executive atraves das secretarias competente 
estude as solugoes para cada caso citado, para que possamos dar mais 
qualidade de vida aos nossos cajamarenses.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de Outubro de 2021.
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AVID ALVES RIBEIRO 
\FLAVIO COMAJO 
M Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO emxiiscussao e votagao unics 
na Ifc^sessao (
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Oflcio n° 230- GP

Cajamar, 28 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas <_ 
Requenmentos de n° 211/2021; 218/2021; 317/2021 • 350/2021' 368/202'l 
369/2021; 372/2021; 373/2021; 374/2021; '
380/2021; 381 /2021; 382/2021 •
388/2021; 389/202 e 390/2021'’

dos

376/2021; 377/2021; 379/2021 
384/2021; 385/2021; 386/2021; 387/2021

Kibe'ro, Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose 
Ad nano da Conceipao; Luiz Fabiano Cordeiro GaJvao; Manoel Pereira Filho 
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.

, _ . . Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o
'n.C,SJ0S XXV,,’ d0 re9'mento interne desta Casa de Leis e Resolucao n°

Org^nica do ^Tunicfpio'de'Cajamar6 COnjU9ad° C°m 86 inCiS°S XXV" da Lei

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO AN OISKRODRIGUES
sid

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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www.cainaracajamar.sp.gov.br

e-mail: cmdc@terra.com.br

http://www.cainaracajamar.sp.gov.br
mailto:cmdc@terra.com.br

