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Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Edilidade, se existe algum estudo em andamento pertinente a 
padronizagao de todos os trailers espalhados pela Cidade, tendo em vista 
a necessidade de uniformizagao da identidade visual destes, por meio de 
metragens fixas, cores e estruturas seguindo urn mesmo parametro pre- 
estabelecido.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, haja vista o fato de que, quando se e 
realizada uma padronizagao dessa magnitude, agregamos ainda mais valor 
para a nossa Cidade, proporcionando uma maior credibilidade, inclusive no que 
diz respeito aos comerciantes locals. Alem do mais, ao seguir todos os tramites 
necessaries para regularizagao, todos possuirao maior seguranga durante o 
desenvolvimento de suas respectivas atividades.

Vale destacar, que a adogao desse tipo de padronizagao afloraria ainda 
interesse das pessoas de sairem para passear na Cidade e 

consequentemente, parariam nestes pontos para socializarem uns com os 
outros, uma vez que urn trailer bem constituido, tern a capacidade de tornar 
aquele espago ainda mais atraente, fazendo com que assim, as pessoas 
tenham o interesse de parar, com o objetivo de conhecer melhor o que ele tern

mais o

%

a oferecer.
Contudo, e de suma importancia buscarmos sempre novas formas para 

melhorar a qualidade dos espagos publicos da nossa Cidade, sendo certo que 
tipo de estruturagao proporcionara uma melhor organizagao e 

planejamento urbanistico para toda a regiao. Dessa maneira, o espago se 
tornara ainda mais aconchegante^e atrativo para a toda a populagao e 
visitantes nao apenas em periodos festivos, mais igualmente durante o ano 
inteiro, favorecendo assim, todo o comercio local.

esse

ntos, 11 de Janeiro de 2.023.Plenario Ver. Waldomiro dos
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em discussSo e vota^So unica\

\\\
sessao t vrna

MARCELO DO GAZ 
Vereador

_) votes favoraver 
_) votos contraries

com
e 4_ ( Cy-ici-Wv--;

20^5iirOT /

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000- fajam. —;-------------
IfiBER CANDIDO SILVA 

PRESIDENTE



de/<Srdc/

Oficio n° 57 - GP

Cajamar, 09 de mar?© de 2023.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 02/2023; 10/2023; 12/2023; 18/2023 e 26/2023, de autoria 
dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; 
Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e 
aprovados na 3a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 de margo de 2023.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estirna e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
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