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Referente: Requerimento n° 034/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
ester

PROTOCOLO
834/2021

DATA
20/04/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento m0 034/2021, die autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Seguranga Urbana, por meio de seu Memorando SMSU N° 0147/2021, copia 

anexa,

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

Atenciosamente /
/

/

DANILO BARI
Prefeitb Municipal

ACHADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR -f
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SECRETARSA DE SEGURAN^A URBANA 2 2 JAR 2021

J

\G)\h~CAJAMAR 18 DE MARgO DE 2021.

MEMORANDO SMSU NB 0147/2021.

Ao
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO - GABINETE DO PREFEITO

Referente: Memorando N- 397/2021 - DTL/SMG - Oriundo da Camara Municipal de 
Cajamar.

Prezados

Considerando o exposto pelo Nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro carinhosamente 
conhecido como " Flavio Comajo'11- conforme Requerimento Ne 034/2021, no qual solicita a 
possibilidade da constru^ao de um Stand de Tiro para a Guarda Civil Municipal de Cajamar.

Considerando a preocupagao do Dignissimo Vereador com rela^ao as dificuldades 
com o distanciamento para locomo^ao de nossos Guardas ate o local de treinamento em outras 
cidades, gerando custos para o Erario Publico com transportes entres outros.

Considerando o exposto e entendendo a referida necessidade, bem como informamos 
que ja esta em estudo tal solicitafao, e iremos avan^ar com as analises, e respeitando os 
decretos vigentes, onde iremos estudar o momento oportuno para a realiza^ao da obra para 
abrigarmos o Centro de Treinamento com Stand de Tiro da Guarda Civil Municipal de 
Cajamar para trazermos conforto, seguranfa e qualifica^ao para nosso corpo de seguran^a, 
com isto levando maior tranquilidade para a nossa municipalidade.

Estamos vivenciando um momento impar no mundo devido a pandemia causada pelo 
Covid-19, momento esse sem precedentes causando dores e transtornos em todos nos, onde 
tivemos que segurar por um periodo alguns projetos, "Periodos com Decretos Estaduais e 
Municipals de Contigenciamento de Gastos”, estamos atravessando a Lei Complementar 
Ng 173 de 27 de maio de 2020 do Governo Federal, com alguns criterios adotados, limitando 
e proibindo gastos ate o dia 31 de dezembro de 2021.
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Informamos que nao mediremos esfor^os para atendermos e darmos continuidade em 
suas solicita^oes, bem como vemos com bons olhos a preocupafao do Nobre Vereador sempre 
atento com as necessidade de nossos municipes.

Aproveito a oportunidade para renovar as expressoes de estima e considera^ao, 
colocando-me a disposifao para mais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Sem mais para o momento, desde ja agrade^o.

EDWffitrSON JOSE PADOVANI 
secretArio MUNICIPAL
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Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberate do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, se exists algum projeto para a construpao de um 
Stand de tiro para uso da Guarda Civil Metropolitans de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico o present© Requerimento, tendo em vista qu4 Guarda Civil 
Metropolitans (GCM) nao possui um espago em nossa cidade, para o 
treinamento com armas de fogo.

A Sublime instituigao tern que utilizar espagos apropriados para a pratica 
de tiros com arma de fogo, em outras cidades, com isso gerando um custo ao 
erario publico com os transportes dos policiais para outros locaisi.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de janeiro de 2.021.

SjSS'-k. V<?'
,VIO ALVES RIBEIRO 
\ Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussSo e votagSo un<ca
na sessao -------------
com JAj votes favor^veis

e Q l ' contraries
cjk /~o£_y20Vereador

Saulo And^onXodrigue-
'Presidenl
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