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Senhores Vereadores

Indico ao Excelentissimo Prefeito Municipal, senhor Danilo Barbosa 
Machado, que verifique junto a Secretaria competente da municipalidade, a 
elaborapao de um estudo tecnico verificando a possibilidade da criagao de 
programa para distribuigao de cestas nutricionais para as gestantes e 
lactantes de baixa renda de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao em atengao ao combate a desnutrigao, 
atraso no desenvolvimento fisico-intelectual e mortalidade infantil. “Uma 
maneira de contribuir nesse sentido e dar condigoes para que as maes 
carentes, que se encontram em dificuldades para manter uma alimentagao 
saudavel e compativel com o estado de gestagao e/ou de desenvolvimento do 
bebe, tenham uma cesta basica equilibrada e com os nutrientes necessarios”, 
estudos indicam que a desnutrigao materna durante a gestagao pode gerar 
sequelas graves na formagao dos bebes. Os principais danos sao a ma- 
formagao de orgaos linfaticos, figado, intestine e cerebro. Os pesquisadores 
conseguiram provar que quando a mae nao tern uma alimentagao adequada o 
bebe tambem nasce desnutrido e isto acarreta uma serie de problemas. 
“Garantir os exames de pre-natal, o enxoval para o bebe e outros cuidados 
nao resolvem se a mae nao tiver acesso a uma pratica nutricional condizente 
com a sua condigao de gestante. E melhor ajudar com cestas basicas as 
gestantes comprovadamente carentes do que ter que atender, depois, mae e 
bebe com remedies e internamento.

Sendo esse o objetivo maior desse vereador, na certeza que os nobres 
Edis membros do legislative Cajamarense irao se sensibilizar com a resolugao 
para essa demanda.
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Oficio n° 192 - GP

Cajamar, 14 de outubro de 2021

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicates de n°s 984/2021 a 994/2021 e de 996/2021 a 1.036/2021, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido 

Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson RodrigoSilva;
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.

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

RIGUESSAULO AND

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


