
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.195/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 20 de setembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 262/2021
11a Sessao

Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 262/2021, de autoria do Nobre Vereador Eder da Silva 

Domingues e subscrito pelos Vereadores Flavio Alves Ribeiro e Jose Adriano da 

Conceigao, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Servigos Publicos por meio de seu Oficio n° 2352/2021- SMISP, 
copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

HADODANILO BARBC 
Pr^feitalV ipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR Entroo’j. n« Secretaria *vcirrtnistritiva cia CSmar?
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Cajamar, 03 de setembro de 2021.
Oficio n° 2352/2021-SMISP

A TAMEMT0 fgt*. CO
Secretaria Municipal de Governo
A/C Departamento Tecnico Legislative

K' t^ 4 SET im

MiP
* OraReferente: Requerimento n° 262/2021.

Prezados,

Informamos que o recurso foi destinado para obras de infraestrutura 
e drenagem em toda Municipalidade com autorizagao da SABESP, nao 
especificamente para drenagem e canalizagao do corrego localizado entre a 
Rua Chavantes e a Rua Corumbataf, optamos em realizar obras 
mencionadas no Relatorio de Risco da Defesa Civil.

RUA BILAC

Area de risco no Municipio, onde a Defesa Civil registrou alguns 

escorregamentos de solo e no nivel abaixo existe residencias, podendo 
haver risco de vida.

RUA ZOALDO DE CAMPOS

Area de risco no Municipio, onde a Defesa Civil registrou alguns 

escorregamentos de solo e no nivel abaixo existe residencias, podendo 
haver risco de vida.

ESTRADA DO LIMOEIRO

Com as chuvas houve o surgimento de erosoes na encosta em dois 
trechos, o que colocou a via em risco.

Necessaria execugao de contengao as margens do corrego para 
estabilizar a via.

PORTAL DOS IPES III

Com as chuvas houve o surgimento de erosoes onde foi aberta 
cratera, oferecendo risco para a populagao e residentes proximos. Foi 
realizado contengao de servigos de drenagem no local.
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Conforme informagao i 
mesmo objeto relacionada 

outros logradouros, assim 
objeto executado.

estima is: ™ment0 eXtemam0S

mencionadas acimas, as obras autorizadas
n-ho^~enaSf0idi—

sao de
para

em relagao a categoria do

nossos votos de elevada

Atenciosamente,

Secretario Adjunto de Infraesluta ° Se*
^os Publicos

!d^^Pes^ardos
^raestrutu raVseSecretario de I

rvigos Publicos
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