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INDICACAO N° 1061/2021

INDICO, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Danilo Barbosa Machado e aos de- 
partamentos competentes para que realize estudos, objetivando disponibilizar Bom- 
beiros Civis para prevenpao e socorro imediato em casos de emergencia nos Par- 
ques Cajamar Feliz desta municipalidade.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, tendo em vista que estamos realizando a en- 
treqa de varies parques para nossa populapao, algo que nunca havia acontecido na 
historia de nossa cidade. Devido a isso as areas estao contando com uma grande 
concentrapao de pessoas, que realizam praticas esportivas ou estao nos parques a 
passeio, por isso a importancia de ser inserido nestes locais Bombeiros Civis, uma 
vez que os mesmos necessitam estarem devidamente capacitados e mumdos de 
equipamentos para urn pronto atendimento, em casa de quedas ou paradas cardia-

cas, por exemplo. r. , .
Considero a importancia desta indicapao, objetivando reafirmar a responsabi-

seus cidadaos, solicito que o Execu-lidade e compromisso do nosso municipio com
urgentemente disponibilize Bombeiros Civis capacitados para que estejam pre- 

horarios de funcionamento dos parques, proporcionando mais seguranpa
tivo
sentes nos 
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Cajamar, 28 de outubro de 2021

Senhor Prefeito,
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Aproveitamos a oportunidade oara rpnnwarelevada estima e distinta considerapL. ar nossos protestos de

SAULO AMBER IGOES

Exceientissimo Senhor
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

AV. PROF.
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