
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 488/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 13 de maio de 2021.

Referente: Requerimento n° 143/2021
5a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
martha

PROTOCOLO
1302/2021

DATA
19/05/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 143/2021, de autoria do Nobre Vereador Alexandro 

Dias Martins, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, por meio de seu Memorando SMDS n° 543/2021, copia 

anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANlLO BARBQS 
Prefeito Mu

HADO
icipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra^a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria MunicipaCde (DesenvoCvimento SociaC

MEMORANDO SMDS n.° 543/2021

Cajamar/SP, 13 de maio de 2021.

' gab,nete do prefbto 

A/c lima. Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Resposta ao Memorando n° 819/2021 - DTL/SMG 
Referente: Requerimento n° 143/2021 - 5a Sessao - Camara Municipal de Cajamar.

lima. Sra.

Ass unto:

Em resposta ao Requerimento em epigrafe, temos a informar o que segue:

Inicialmente, cumpre ressaltar que reconhecemos de suma importancia a 

materia apresentada pelo Nobre Edil.

Neste sentido, informamos que o Executive inaugurara em breve, servipo voltado 

ao idoso e suas familias, denominado Centro Dia do Idoso - GDI.

Importante frisar que o predio do GDI se encontra finalizado, sendo 

Municipio aguarda a finalizagao de Processo Licitatorio de mobiliario 

servigo.

que o 

para inicio do

O Centro Dia do Idoso e uma unidade que Integra a Protegao Social Especial de 

Media Complexidade da Assistencia Social, destinado ao atendimento de idosos 

situagao de vulnerabilidade social, que requeiram cuidados durante
em

o dia, em razao da
impossibilidade de cuidados da familia, que necessita se ausentar da residencia para 

trabalhar.

Desse modo, durante o dia o idoso ficara sob os cuidados da equipe tecnica do 

Servigo e no final do dia retorna para a residencia da familia.

No mais, aproveitamos o 

distinta consideragao.
ensejo para externar votos de elevada estima e

Cordialmente,
DEPi^RTAiVSENTO 

TEC NICO 
LEOiSLATfVO 
ReceCudo

Niedson Silia de Souza Filho 
Secretario MupicipaJ/de DesenvoTvimento Social

\
em

SOcial.adnvW-cuiiimar.sp.<>ov.br
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YDi
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 143 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente

usuArio
martha

DATA
08/04/2021

PROTOCOLO
728/2021Senhores Vereadores e Vereadora

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
informe a esta Casa se ha estudos tecnicos visando a Criagao de Creche para 
Idosos em nosso municipio.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo como objetivo proporcionar ao idoso 
e seus familiares, bem-estar social, melhor qualidade de vida e melhor integragao 
social, muita das vezes sao noticiados acidentes com idosos que, por estarem 
sozinhos em casa e dificuldades de mobilidade, nao conseguem transitar pela casa, 
tern dificuldades de alimentagao, medicagao e ate mesmo de tomar banho. Visto 
que, muitas familias nao tern onde deixar seus idosos quando precisam trabalhar e, 
muitas das vezes, sao obrigados a deixarem o emprego, que as vezes, e a unica 
fonte de renda naquele lar.

Diante do exposto e considerando a importancia do assunto em questao, 
pedimos que as informagoes requeridas nos sejam enviadas com a major brevidade 
posslvei.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 08 de abril de 2.021
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Le Martins Vereador
-^Movimento Democratico Brasileiro
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Gabinete do Vereador Le Martins
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo - Tel. (4446-6148) 

www.cmdc.sp.qov.br e-mail: lemartins@camaracaiamar.sp.qov.br
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