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I N D I C A C A O N° 498 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente: usuArio
martha

DATA
07/05/2021

PROTOCOLO
1141/2021

Senhores Vereadores:

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido de que sua 
Excelencia, estude junto ao Departamento competente da municipalidade, a 
possibilidade de implantar um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), e 
um Posto de Atendimento de Assistencia Social no Bairro Ponunduva.

J USTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista a grande dificuldade 
que os moradores encontram em se deslocar ate outros bairros em busca 
desses atendimentos, sabemos que muitos nao possuem carros e precisam do 
transporte publico tendo que arcar com as despesas das passagens.

O bairro em questao conta com muitas familias em situagao de 
vulnerabilidade social e entendemos que o CRAS/ e ou assistencia social e a 
porta de entrada para o acesso aos servigos de protegao social de familias e 
individuos que vivem em situagao dificil causada pela pobreza, privagao e/ou 
fragilizagao de vinculos afetivos, de relacionamento familiar ou comunitario, e 
de pertencimento social, principalmente nesse momento dificil que estamos 
passando devido a pandemia e com o aumento do desemprego muitas 
familias estao passando por necessidades , faltando o basico como o alimento 
em sua mesa

E um espago de grande importancia, e onde pessoas tern suas 
necessidades e potencialidades identificadas, e sao encaminhadas para a rede 
de servigos socio assistenciais, como os servigos de educagao, saude, 
obtengao de documentos e outros.

Por outro lado, visando inserir profissionais e moradores do bairro que 
hoje estao desempregados ao mercado de trabalho, sugiro a instalagao de um 
Posto de atendimento ao Trabalho (PAT) que devera restabelecer esperanga 
aqueles que por algum motive nao estao conseguindo se locomover atraves do 
transporte publico para as devidas unidades.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos - 07 de maio de 2021.

IGUESSAULO ANDERSO
Vereador
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Oficio n° 90 - GP

Cajamar, 13 de maio de 2021.

Senhor Prefeito

#

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 437/202; 439/2021 a 447/2021; de 449/2021 a 458/2021 e de 
460/2021 a 518/2021, de autoria dos nobres Vereadores; Adilson Aparecido Pinto; 
Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra, 
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao, Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentadas na 7a Sessao Ordinaria, realizada no dia 12 de maio de 
2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

RODRIGUESSAULO AN

//d e pa rta mento
I.FGISLATIVO

R €? C e S3 9 cJ o
lyExcelentissimo Senhor,

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