
Estado de S§o Paulo

REQUERiMENTO N° 049/ 2022

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, qua! a possibilidade de 
instalar uma grade de protegao/alambrado em volta do corrego localizado na 
Pracinha da Rua Campos do Jordao, proximo ao condominio Vitoria II e se ha 
estudos para instalagao de iluminagao publica no local.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, visto que foi feito no local uma pista para 
que os moradores possam realizar caminhadas, andar de bicicleta, entre outros. 
Porem em volta da pista existe urn corrego que por nao ter protegao ou placas de 
sinalizagao para cuidado, torna-se perigoso para os moradores, principalmente 

para criangas e idosos.
Fui notificado por uma moradora do local, que nesta semana o seu filho por 

urn descuido ao andar de bicicleta acabou caindo nesse corrego. O local tambem 
e escuro e nao possui iluminagao publica, o que facilita as chances de acidentes, 
alem de fazer com que os moradores nao sintam seguranga para aproveitar do
local no fim de tarde ou periodos noturnos.

De acordo com as pontuagoes acima, e de suma importancia que seja 
estudado a possibilidade de implantar uma rede de protegao neste local, bem 

iluminagao publica, para que seja evitado os riscos de acidentes que podemcomo
levar a uma fatalidade.
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Oflcio n° 040- GP

Cajamar, 24 de fevereiro de 2022.

Senhor Prefeito

Camaoba rintri Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Goncalves 
I niz F^h Cmtra Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceicaa
Spnin A H0 COrd®lr° Galvao: Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiaao:

’ ■ Mo",a "o Calvalh0- «S.n.ad“” e
p ovados na 2 Sessao Ordmana, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022.

#

art 248 inn,'S7S qU6 °S requenmentos mencionados acima 
a b 2 8 ncsos XXVII, do regimento inferno desta Casa de Leis

de 14 de dezembro de 2006 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta considerapao.

, atendam o 
e Resolu^ao n° 

conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei

para renovar nossos protestos de
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SAULO AN RODRIGUES
Presidente

Eixcelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP
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