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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 328 / 2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos deliberagao 
do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Casa de 
Leis, sobre a possibilidade de, apos estudo feito pelos departamento competentes, 
efetuar a seguinte alteragao do Art. 225 da Lei Complementar que dispoes sobre o 
Codigo de Postura do Municipio de Cajamar:

O horario de funcionamento de bares e similares de toda cidade de Cajamar, 
devera ser ate 01h00 da manha as sextas e sabados e nos domingos ate as 23hs.

Os estabalecimentos que optarem pelo funcionamento ate 01h00 da manha, 
deverao cuidar para que o art. 184 seja respeitado, adotando assim 
instalagoes, materials, recursos e equipamentos de modo a center a intensidade 
sonora no seu interior, evitando perturbar o sossego da vizinhanga.

em suas

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista atender o desejo da 
populagao que deseja estender o horario de lazer em nosso municipio e, nao tenham 
necessidade de se locomoverem para outras cidades em buscar de entertenimentos e 
momentos de confraternizagao e lazer e atender tambem as necessidades de 
comerciantes que apos meses dificeis por conta da pandemia, buscam meios de 
melhorar sua atividade economica.

Alem disso, possibilitar crescimento e estabilidade a esses estabelecimentos e 
proporcionar tambem mais empregos e melhorias a economia de nosso municipio .

'aldomiro dos Santos, 12 de setembro de 2.022.Plenario Vej*

JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar
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Continuagao do Requerimento n° ^ 12022
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