
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

REQUERIMENTO N° 436 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
juntamente com os Departamentos responsaveis, que informe a essa casa de 
Leis algumas questoes relacionadas ao Conselho Tutelar de Cajamar.

- se ha possibilidade de instalagao de ar condicionado;
- se ha possibilidade de instalar moveis adequados, pois os moveis que 

estao no local atualmente estao totalmente danificados, muitos em estado de 
sucata
departamentos, dos quais nao sao mais uteis e acabam entregando ao 
Conselho Tutelar para que sejam reutilizados;

- Uma reforma geral, predio encontra-se totalmente danificado pelo 
tempo e pela falta de manutengoes preventivas, ha diversos pontos onde, no 
periodo de chuvas, alaga totalmente, problemas com rates no telhado, entre 
outros;

j

lembrando que os mesmos estao vindo de muitos outros

- Acessibilidade, ou seja, no local ha uma escada sem a menor 
seguranga que acaba impedindo o atendimento a pessoas idosas, cadeirantes 
ou alguma outra deficiencia, eles tern que atender, sem o minimo de 
privacidade, as pessoas na recepgao mesmo, solicitando aos funcionarios que 
saiam do local para tentar dar ao municipe urn atendimento mais digno;

- se ha possibilidade de uma nova instalagao; esse e o maior problema 
hoje enfrentado pelo Conselho Tutelar, predio esta localizado em Jordanesia, 
porem o numero maior de ocorrencias hoje acontece no Polvilho, local que 
cresce a cada dia, muitos deixam de ir ate Jordanesia ate mesmo por nao 
terem dinheiro para a passagem, com isso os conselheiros tern que se deslocar 
ate o municipe e encontram outro obstaculo: veiculo identificado e combustivel.

- e por ultimo a questao salarial,...........
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It JUSTIFICATIVA<
to< o Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o Conselho 

Tutelar e urn departamento extremamente importante e funcional, mesmo com 
todas as suas dificuldades e obstaculos, para o nosso Municipio. Servigo muito 
essencial e indispensavel a todos, com pessoas qualificadas e competentes, 
principalmente por se tratar de um servigo onde demanda conhecimento e 
etica.
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3 Tratam de familias, tratam com questoes de muita vulnerabilidade, 

tornado a sua responsabilidade ainda maior. Departamento essencial para o 
bem estar e vida digna de nossas criangas e adolescentes, nao podemos 
fechar os olhos para questoes, onde algumas sao bem simples, vamos fazer o
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nosso melhor, para que nossos conselheiros possam desenvolver ainda mais o 
trabalho tao importante e tao importante e serio, porem para que isso 
acontece da melhor forma possivel, alem de conselheiros competentes, 
tambem necessita fazer um conjunto com o salario compatlvel e tambem com 
toda a infraestrutura que um departamento responsavel como esse merece.

Dessa forma vemos extrema urgencia na analise e respostas das 
situagoes mencionadas logo acima.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 01 de Dezembro de 2021.

DIOGO DE CARVALHO UTSUNOMIYA 
Vereador

CAMARA MU I’M HO PAL DE CAiAMAf;
APROVADO ern ^iscussao e votagao unica 
na J sessao (j.Acllrq;iAUL ___________
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Ofi'cio n° 275- GP

Cajamar, 09 de dezembro de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requenmentos de n° 326/2021; 333/2021; 375/2021; 413/2021; 420/2021- 
426/2021; 428/2021; 429/2021; 431/2021; 432/2021; 433/2021 •’ 435/2021’ 
436/2021; 438/2021; 439/2021; 440/2021; 441/2021 e 442/2021; 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; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 19a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 
de dezembro de 2021. I

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 mcisos XXVII, do regimento interno 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 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO Af^JERSOM RQD&IGUES 
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA IV2ACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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