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REQUERIMENTO N° 019/ 2022

GABINETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, sobre a qual a possibilidade 
da realizagao de um Projeto que contemple a implantagao de internet gratuita, Wi
Fi gratis no Hospital Regional de Cajamar, bem como na Unidade de Pronto 
Atendimento (UFA), que possa ser utilizado por todos os pacientes.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento tendo em vista que a internet hoje em dia e 
nosso maior meio de comunicagao, sem duvidas a mais utilizada por todas as 
pessoas ao redor do mundo. Nesses ultimos anos, com a pandemia da Covid-19 a 
mesma, se fez ainda mais presente para conectar pessoas distantes, aproximar 
familiares que estavam distantes pelo isolamento social, entre outros.

O uso da tecnologia favorece o acesso a diversos aplicativos e sistemas. 
Assim, facilitando que profissionais possam consultar exames e prontuarios, tirar 
duvidas. Os pacientes podem informar seus familiares sobre seu quadro de saude 
e realizar contato com os mesmos durante o seu tempo de hospitalizagao.

Devemos considerar que muitas pessoas que possuem pianos nos 
celulares pre ou pos pago, depois que acaba o credito ou consomem todo pacote 
de dados moveis, sao interrompidas de continuar usando os servigos de internet e 
aplicativos.

Por fim, o nosso objetivo e aumentar modernidade e comunicagao para os 
munlcipes de nossa cidade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de janeiro de 2022.
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Oficio n° 022- GP

Cajamar, 11 de fevereiro de 2022.

Senhor Prefeito,

bncaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 01/2022; 03/2022; 04/2022; 11/2022; 13/2022; 14/2022; 
16/2022; 18/2022; 19/2022; 21/2022; 22/2022; 23/2022; 25/2022; 26/2022; 
29/2022; 30/2022; 31/2022; 33/2022 e 34/2022, de autoria dos nobres 
Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido 
Silva; Diocio de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme 
Mendes; l-lavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson 
Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; 
Manoel Pereira f-ilho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e 
Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados na 1a Sessao Ordinaria, 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interno 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 estima e distinta consideragao.

SAULO ANDE IDRIGUES
te

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