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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 196 / 2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Excelencia, 
informe a essa Casa de Leis apos verificar com a equipe tecnica competente da 
municipalidade, a possibilidade de executar completa adequapao do espapo fisico da 
Central de Ambulancia, bem como a realizapao de investimentos necessarios para 
aquisipao de todos os equipamentos imprescindiveis para 
dos atendimentos e remopbes.

urn eximio trabalho em cada urn

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista a fidedigna necessidade urgente 
de reforma do local, incluindo melhorias no sistema de ventilapao e iluminapao, 
substituipao do piso, infraestrutura adequada para a area utilizada para as refeipbes dos 
funcionarios, adaptapao ergonbmica do espapo destinado aos operadores de radio, 
atendentes e telefonistas.

Ainda se mostra imprescindivel a aquisipao de itens essenciais no suporte aos 
atendimentos, como cones de sinalizapao viaria, cadeiras de roda, equipamentos de 
limpeza e de seguranpa que precisam ser mantidos dentro das unidades moveis.

Encerro esse pedido afirmando sua relevancia, esperando ter conferido, toda a ^ 
prioridade com que esta demanda precisa sertratada.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos - 26 de julho 2022.
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Ofi'cio n° 169 ~ GP

Cajamar, 15 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito,

SS3gM=f== =
Tarcisio Moreira’ Rocha Santiago, Saulo Anderson Rodrigues e
Ordinaria, realizada no dia 14 de s^tembro^de 2022. aPr°Vad0S ^ SeSS'°

0 art 248 incisoSSXX\/n TS qU6 °S recluerimentos mencionados aci
2lT ril h ! u' d° reSlniento mterno desta Casa de Leis 

de ,4 de dezembro de 2006
Organica do Municipio de Cajamar

acima, atendam 
. e Resolugao n°

conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei
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Excelentissimo Senhor,
DAMILQ BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimenio n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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