
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1032/2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de fazer um estudo para implantagao de rampas de acesso a cadeirantes em 
todo o municipio, comegando pelas vias de maior trafego de pedestres.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que a nossa cidade nao 
para de crescer. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiencia, cujo 
objetivo principal e assegurar e promover, em condigoes de igualdade, o 
exercicio dos direitos e das liberdades fundamentals por pessoa com 
deficiencia, visando a sua inclusao social e cidadania, todo individuo que 
possui alguma deficiencia tern direito a igualdade de oportunidades e 
participagao social. E para que isso ocorra precisamos dar condigoes de 
alcance para utilizagao, com seguranga e autonomia, de espagos, mobiliarios, 
equipamentos urbanos, edificagoes, transportes, informagao e comunicagao, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros servigos e 
instalagoes abertos ao publico, de uso publico ou privados de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiencia ou com 
mobilidade reduzida;

Para que tudo isso seja possivel, o principal e garantir o acesso 
seguranga, em todos os locals publicos e privados. Porem, ainda existem 
muitos espagos que nao sao adaptados, notadamente quando se fala em 
rampas de acesso.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de outubro de 2.021.
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Oficio n° 192 - GP

Cajamar, 14 de outubro de 2021

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 984/2021 a 994/2021 e de 996/2021 a 1.036/2021, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido 
Silva;
Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha 
Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentadas na 
15a Sessao Ordinaria, realizada no dia 13 de outubro de 2021.

Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo

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

RIGUESSAULO AMDER

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


