
/ O'

Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

IND1CACAO N° 88&X2Q22
iCAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluido no expodfente d? sess§o Ordinaria 
Realizada em /M / li:; /2Q^-2v
Despacho: ft) Vi \rOC^~ - (LC^

... / 7V^ 7^-Senhor Presidente:
SauloAte^^S^ues

Presld^nje^ ———
# Senhores Vereadores:

^rachado, para queIndico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa 
estude junto a Secretaria competente da municipalidade, ha possibilidade de disponibilizar 
um transporte coletivo para os alunos das oficinas de Teatro, que residem nos bairros 
Guaturinho, Cajamar-Centro, Ponunduva, Olaria, Vila Uniao entre outros.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que os alunos precisam de um 
incentive cultural, muitos vivem em comunidades carentes e nao tern dinheiro da 
passagem, mas tern o desejo de fazer teatro, com a disponibilidade do transporte gratuito, 
eles poderao estar indo com mais conforto e despreocupados de quaisquer eventualidades 
que possam ocorrer, ajudando no desempenho pessoal, profissional e na criatividade, 
assim possam se dedicarem ao Teatro e as oficinas.

A Cultura e muito importante para o crescimento e desenvolvimento do 
nosso municipio e pais, os jovens de Cajamar precisam desse incentive, o teatro pode 
ajudar um profissional a ser mais proativo, confiante e assertivo; a expressar ideias de 
acordo com o perfil de seus ouvintes e a compreender as formas de expressao dos outros.

A assertividade e uma caracteristica importantissima na definigao de uma 
imagem profissional solida e confiavel.

s Santos, 08 de setembro de 2022
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Oficio n° 170- GP

Cajamar, 15 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito

Cncaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 813/2022, 814/2022 e de 859/2022 a 900/2022, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Cand do 
Silva; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodngo 
Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Marcelo da Rocha Santiago e Tarcisio 
Moreira de Carvalho; apresentadas na 13a Sessao Ordinaria, realizada no dia 14 de 
setembro de 2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO anderSon^rodrigues
P res i defile

Excelentlssimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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