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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 019 / 2023

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Excelencia, 
atraves da secretaria competente da municipalidade para que oficie a empresa 
Prologis localizada na Avenida Joao Abdalla (proximo a Vila Uniao) e retorne a essa 
Casa de Leis os esclarecimentos solicitados:

O Talude localizado na area da PROLOGIS, nos ultimos dias, apresentou em 
determinado trecho um deslizamento de terra.
E valido lembrar que os movimentos de massa gravitacionais e agravantes 
referentes a presenga de agua, como a chuva, podem causar escorregamentos, 
deslizamentos, tombamentos e outros movimentos gravitacionais que implicam 
riscos.

Nesse sentido, e fundamental ter atengao a coesao e ao angulo de atrito 
caracterlsticos do solo, visto que esses parametros influenciam diretamente a 
resistencia ao cisalhamento do solo, fator relacionado a estabilidade do talude.

Com tudo pedimos esclarecimento sobre as obras e reparos a ser realizados
no trecho.

J USTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento devido a diversas cobrangas por parte dos 
moradores da Vila Uniao, moradores esses que ja sofreram muito com enchentes e 
que com razao estao inseguros e preocupados com o deslizamento ocorrido nesses 
ultimos dias, a avenida em questao e bem movimentada com grande fluxo de 
carros, caminhoes e pedestres alem do mais o Bairro citado fica bem abaixo do 
Talude e sabemos que proximo ao local que houve o deslizamento possui um 
piscinao para contengao de agua.

Pedimos urgencia quanto aos esclarecimentos e parecer por parte da 
empresa.
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Oflcio n° 30 - GP

Cajamar, 09 de fevereiro de 2023.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 01/2023; 05/2023; 06/2023; 07/2023; 11/2023; 14/2023; 
19/2023; 20/2023; 21/2023; 25/2023; 30/203; 31/2023; 33/2023; 35/2023; 36/2023 
e 37/2023, 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; Izelda Gongalves 
Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; 
Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; 
Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e 
aprovados na 1a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 de fevereiro de 2023.

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