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REQUERIMENTON· OGO /JOdO - ~~~O 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIR 

REQUEIRO à Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a respeito 
o coleto Plenário desta casa legislativa, para que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria de Turismo 
para que apresentem relatórios constando se houve, nesta gestão, pleiteio de 
emendas ou recursos para a referida pasta. 

JUSTIFICATIVA: Devido no dia 14 de fevereiro de 2020, ter sido a data limite 
para busca de verbas e recursos da Câmara Federal e do Senado dos Deputados, foi 
verificado certo montante que seria destinado à pasta de turismo em diversos 
municípios, sendo que, não é do conhecimento deste Edil a comprovação de recursos 
referente à pasta citada, logo, não havendo comprovação de documentos da 
efetividade e do funcionamento da pasta do Turismo peço a extinção da mesma, ou 
que seja absorvida por outra secretaria para que não gere mais custos ao município, 
sendo que não há funcionalidade da mesma. 

Na espera de ver atendida esta solicitação, aproveito a 
oportunidade para reiterar a vossa Excelência os meus sinceros votos de estima e 
consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makyiama, 27/ fevereiro/ 
2020. 
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIR~t 

REQUEIRO à Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a respeito 
o coleto Plenário desta casa legislativa, para que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria de Saúde 
para que seja encaminhado a este edil um relatório a respeito dos medicamentos 
disponíveis em todos os postos de saúde do nosso município, bem como, se existe um 
controle quanto à distribuição, quais são os medicamentos disponíveis, estoque e 
prazo de validade dos mesmos. 

JUSTIFICATIVA: Levando em conta que a saúde é direito de todos e dever do 
estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos, considerando ainda que, é nítido a 
precariedade do nosso sistema público de saúde, aliado ao insuficiente fornecimento 
de remédios gratuitos, solicito então, tal relatório para acompanhamento do 
fornecimento destes medicamentos. 

Na espera de ver atendida esta solicitação, aproveito a 
oportunidade para reiterar a vossa Excelência os meus sinceros votos de estima e 
consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makyiama, 27/ fevereiro/ 
2020. 
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REQUERIMENTO N° O G d I dO dO 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. 

REQUEIRO à Douta Mesa Diretiva, na forma regimental e após ouvir a 
respeito o coleto Plenário desta casa legislativa, para que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 
ao órgão competente à realização de serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Andrelina Sanches Gaelera - Castelano. 

JUSTIFICAVA: Moradores reclamam das péssimas condições da 
estrada e reclamam da falta de manutenção da mesma, principalmente depois 
das constantes chuvas. 

Na espera de ver atendida esta solicitação, aproveito a 
oportunidade para reiterar a vossa Excelência os meus sinceros votos de 
estima e consideração. 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário João Suharo Makyiama, 27/ 
Fevereiro/2020. 


