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Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APLAUSOS N° 09 / 2022

GABINETF. DO VERKADOR EDIVILSON (FRETINHO)

A Camara Municipal de Cajamar, per intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votes de aplausos e congratulapoes em nome do Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo Barbosa Machado, aos alunos da equipe
Design^do'^Jobd^pela Classificag^o'para'1^ mundiaG'Open Brazil”?ncTpestival 

SESI de Robotica First LEGO League 2022.

Justificativa

O Torneio de Robotica FIRST LEGO League Challenge desafia estudantes de 
9 a 16 anos a buscarem solugoes para problemas do dia a dia da socie a e 
moderna. Os temas sao diferentes a cada temporada - neste ano 2022, os alunos 
foram desafiados pelo tema Cargo Connect, relacionado a transporte e logistica.

A categoria Challenge da FIRST LEGO League e operacionalizada, no Brasil, 
pelo SESI desde 2004. O programa tem ainda outras duas categonas, que sao 
operacionalizadas, no Brasil, pela Educacional - Ecossistema de Tecnologia e
Inovacao: Discover (3 a 6 anos) e Explore (6 a 10 anos).

Os alunos do SESI Cajamar, venceram a etapa regional e participaram da 
etapa nacional, onde conseguiram a 4° colocagao na categoria Design do Robo,
entre todas as escolas do Estado. , . . .. ^

A presente homenagem e fruto do reconhecimento desta Casa Legislative em
valorizar todo empenho e dedicagao da EQUIPE ROBOT HUNTERS em levar o 
nome da nossa cidade nesse torneio de robotica reconhecido em todo pais. 
Diretora Ana Paula, aos professores Eliana Rosa e Gilberto, pela persistencia e
incentive ao projeto.

Atraves dessa singela homenagem, expressamos 
reconhecendo a importancia desta conquista.

a nossa gratidao

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 dejunho de 2022.
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Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APELO N° 07 / 2022

GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHO)

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votes de apelo ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Danilo 
Barbosa Machado, Empresa Enel Distribuipao SP e aos demais orgaos competentes, 
para que intercedam em carater de urgencia com providencias na extensao de energia 
eletrica do bairro do KM 43 - Sao Benedito, mas precisamente nas ruas Benedito Silva 
Frasao, Estancia, Alto da Serra, Ver. Lazaro Maria Rodrigues, etc. Bern como a 
instalagao de iluminapao publica no local.

Justificativa

Justificamos a presente mogao de apelo considerando que no ultimo final de 
estive presente visitando o bairro do Sao Benedito, juntamente com os 

moradores e representantes do local, que sofrem ha anos com o problema de energia 
eletrica no bairro. Muitos moradores sao idosos e familias com criangas, ficam sem 
energia eletrica durante o dia e na madrugada, complicando ainda mais a vida desses 
cidadaos.

semana

Os moradores ja estao descentres pela situagao que se posterga ao passar dos 
anos e nada e feito para solucionar o problema por parte da Empresa Enel 
indicagoes e requerimentos ja foram solicitados pelo Legislative buscando resolver 
esse transtorno e ate agora nao temos nenhum posicionamento.

Diante do exposto, e de suma importancia que a empresa apresente urn projeto 
para solucionar este problema e levar o mmimo de dignidade para esses moradores 
que estao buscando apenas condigoes basicas de moradia para suas residencias e o 
bairro. Atendendo a solicitagao dos moradores e vendo tamanha necessidade e 
importancia desta solicitagao, fago esse apelo atraves desta MOQAO, para que 
humildemente o bairro seja priorizado.

mumeras

de junho de 2022.Plenario Ver. Waldomiro dos Bafitos.
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