
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.167/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 13 de setembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 245/2021
12aSessao

Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 245/2021, de autoria da Nobre Vereadora Izelda 

Gongalves Carnauba Cintra, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por meio de seu

MEMO SMMDU/DPU N° 223/2021 copia anexa.

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

Atenciosament

DANILO B; CHADO
ef< icipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

itt Secrataria AdminisWva da C Jar 
■s4un;af^ * Cajansr, m o± 

hr.rjs.
Sob 3 £

------ '

/Jo__/20JL

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



m Prefeitura do Municipio de Cajamar
ESTADO DE SAO PAULO

isa

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (SMMDU) 
Departamento de Planejamento Urbano

CAJAMAR
PREFEITURA
MOUIUDADC B DESCNVOLVlMtNTO URBANO

Cajamar, 08 de setembro de 2021.

DEPARTAMENTO TECNiCO 
LEGISLATiVO

om
MEMO SMMDU/ DPU N° 223/2021.
RESPOSTA AO MEMORANDO N° 2.225/2021 - DTL/SMG

\ 1 0 SET 20Z1
Ao Departamento Tecnico Legislative
Ale: Sra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella ;ecebido Por Horas

Assunto: Resposta ao requerimento n° 245/2021 - 12a Sessao.

Em resposta ao referido requerimento, informamos que a implantagao de parques e areas 

publicas de recreagao e marca da atual gestao administrativa, e mediante definigao do Chefe do 

Executive, estarao sendo adotadas todas as medidas para atendimento ao requerido.

Vale ressaltar, que o municipio possui no Bairro do Ponunduva, o Parque Ecologico 

Municipal, que com uma revitalizagao e adequagao, pode ir de encontro a proposta da 

indicagao em questao.

Atenciosamente

GEOVANA SALGUEIRO DE JESUS
Arquiteta e Urbanista

Gestora do Departamentode Planejamento Urbano

LEANDRO MORETTE ARANTES
Secretario Municipal de Mpbmlade e Desenvolvimento Urbano

(11) 4446 - 6227 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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ESTADO DE SAO PAULO

DECRETO N°. 3.792 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007.

“Dispoe sobre a criagao do Parque Natural 
Municipal e da outras providencias”

MESSIAS CANDIDO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuigoes legais, e especialmente as 
contidas no artigo 86, inciso VIII da Lei Organica do Municipio de Cajamar, e

Considerando que o Municipio de Cajamar atraves da Lei Estadual 
4.055, de 4 de junho de 1984, foi declarado, em toda sua regiao urbana e rural 
como A.P.A. - Area de Protegao Ambiental;

Considerando que e dever constitucional do Municipio manter o 
meio ambiente ecologicamente preservado; promover a educagao ambiental e a 
conscientizagao publica para a preservagao; proteger a fauna e a flora;

Considerando as normas aplicaveis e previstas no Sistema Nacional 
de Unidades de Conservagao criado pela Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 
2000, regulamentada pelo Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002 e suas 
alteragoes e demais legislagao Estadual e Municipal pertinente;e

Considerando a aquisigao pelo Municipio de area natural de 
55.056,87m2, localizada na Estrada Francisco Misse, Bairro do Ponunduva, e 
havendo, alem da necessidade de sua preservagao, a disponibilizagao de local 
para o lazer ecologico da populagao cajamarense.

DEC RET A:

Art. 1°. Fica criado no Municipio de Cajamar, o Parque Natural 
Municipal, unidade de conservagao e protegao integral, com area total de 
55.056,87m2 (cinquenta e cinco mil, cinquenta e seis metros e oitenta e sete 
centimetres quadrados), localizada na Estrada Francisco Misse, Bairro do 
Ponunduva, parte da area maior objeto da matricula n° 6.171 do 2° Cartorio de 
Registro de Imoveis de Jundiai, adquirida pela Municipaligla^e atraves de Dadib 
em Pagamento firmada com a empresa Nova Bandeira nstrutora Ltda._ )
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ESTADO DE SAO PAULO

Decreto n° 3.792/07, fls. 2

§ 1° - A area do Parque Natural Municipal, possui as seguintes 
caracteristicas e confrontagoes: “Inicia-se no ponto 74, localizado junto a 
Estrada Municipal Francisco Misse, na divisa com a propriedade de Alvaro 
Mahfuz; deste ponto acompanha a Estrada no sentido da Via Anhanguera por 
uma distancia de 90,00m ate o ponto 73; deste ponto deixa a Estrada e segue 
com rumo de 54°50’SE e distancia de 18,00m ate o ponto 72; deste ponto 
deflete a esquerda e segue urn valo de divisa por uma distancia de 73,21m ate 
o ponto 71; deste ponto deflete a esquerda e segue com rumo de 24°03’NW e 
distancia de 37,25m ate o ponto 70 localizado junto a Estrada Municipal 
Francisco Misse, confrontando deste o ponto 73 ate o presente com a Fazenda 
Guapiara de propriedade de Alvaro Mahfuz; deste ponto deflete a direita e 
segue margeando a Estrada Municipal Francisco Misse numa distancia de 
135,07m ate atingir o ponto 70A, deste ponto deflete a direita e segue com 
rumo 09°13’SW e distancia de 183,29m ate atingir o ponto 70B; deste ponto 
deflete a direita e segue com rumo 63°34’33”SW e distancia de 93,86m ate 
atingir o ponto 70C, localizado junto a Estrada Municipal Joao Felix dos Reis, 
confrontando do ponto 70A ao ponto 70C com area remanescente do mesmo 
proprietario; deste ponto segue margeando o lado direito da Estrada Municipal 
Joao Felix dos Reis sentido Ponunduva-Cajamar numa distancia de 155,32m 
ate atingir o ponto 74A; deste ponto abandona a Estrada defletindo a direita e 
segue com rumo 19°12,00,,NW e distancia de 288,46m ate atingir o ponto 74 
inicio desta descrigao, confrontando neste trecho com a propriedade de Alvaro 
Mahfuz; encerrando uma area de 55.056,87 metros quadrados."

§ 2° - Fica fazendo parte integrante do presente decreto copia do 
“Instrumento Particular de Dagao em Pagamento", Memorial Descritivo e Croqui de 
localizagao da area destinada ao Parque.

Art. 2°.

|

:

O Parque Natural Municipal, tern por objetivo:

conservar, proteger, ampliar e recuperar a area verde do Parque;

II - preservar, conservar e proteger os especimes remanescentes do
ecossistema natural;

III - valorizar a paisagem local;

IV - assegurar condigoes de bem estar publico;

V - desenvolver atividades socio-ambiental e tecnico cientifico,
visando aprofundar o conhecimento e a conscientizagao em 
relagao ao meio ambiente;

VI - estimular e promover o turismo e o lazer de forma compativel
com os demais objetivos do Parque;

VII -outras atividades compativeis com seu^p^tTv6s.

I -
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ESTADO DE SAO PAULO

Decreto n° 3.792/07, fls. 3

O Parque Natural Municipal, fica sujeito ao regime de 
protegao estabelecido pela legislagao, nao podendo ser reduzido, parcelado, ou 
ser destinado a outro fim.

Art 3°.

A implantagao e a gestao do Parque Natural Municipal, 
sera exercida pela Diretoria Municipal de Meio Ambiente, Posturas e Urbanismo, 
que podera, para tanto, efetivar, nos termos da legislagao vigente, convenios com 
entidades publicas e privadas e organizagoes nao governamentais legalmente 
constituidas.

Art. 4°.

Paragrafo Unico: A Diretoria Municipal de Meio Ambiente, Posturas 
e Urbanismo, devera elaborar o Plano de Manejo.

As despesas decorrentes da execugao deste Decreto 
correrao por conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se 
necessario.

Art 5°.

Este Decreto entrara em vigor na data de suaArt. 6°.
publicagao.

Revogam-se as disposigoes em contrario.Art. 7°.

ar, 31 de dezembro de 2007.Prefeitura do Municipio de Cajarr

A SILVASSL
Ptefeito Municipal

ROBERTO VANDERLEI DOS
Diretor de Admipfstragj

TOS

Publicado e registrado na secretaria da Diretoria Municipal de Administragao da 
Prefeitura do Municipio de Cajamar, aos trinta e um dias do mes de dezembro do 
ano de dois mil e sete.

ifmi
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ANEXO I

Instrumento particular de dapao em pagamento

i

Memorial Descritivo\

Croqui de localizagao

V

,,
&■

r

i
I
I%
I

I
Bimi



!■

Prefeitura do Municfpio de Cajamar
GABINETE DO PREFEITO 

Fone: (11) 4446-7699 - Fax: (11) 4446-7691

J;:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PACAQ EM PAGAMENTQ
'

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, de um lado, como Promitente-Cedente, 
doravante designado simplesmente, CEDENTE, a empresa NOVA BANDEIRANTES 
CONSTRUTORA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

I ' 50.639.731/0001-50, com sede na Via Anhanguera Km 45, Municfpio de Cajamar, CEP 07750-000, 
neste ato representada por seus Diretores MARCELO MAHFUZ, portador da cedula de identidade, 
RG n° 6.654.441-5, inscrito no CPF 022.748.018-00 e JORGE MAHAFUZ NETO, portador da 
cedula de identidade RG 7.460.310, inscrito no CPF 035.902.268-54, e de outro lado, como 
Promitente-Cessionario, doravante, designado simplesmente, CESSIONARIA, a PREFEITURA 
DO MUNICIPIO i)E CAJAMAR/SP, pessoa juridica de direito publico com sede na Prapa Jose 
Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Centro na Cidade de Cajamar/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
46.523.023/0001-81, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. MESSIAS CANDIDO DA SILVA,, 
brasileiro, casado, portador da cedula e identidade, RG n° 08.486.563, inscrito no CPF(MF) sob o n0 
876.873.218-04, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Itu, n° 140, Jardim Holanda, 
Jordanesia, Cajamar/SP, tern entre si, justo e contratado o seguinte, que, mutuamente, aceitam e 
outorgam, a saber: ,

S
f

i.-

;

t
s
s /
5 !

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOi

Constitui objeto do presente instrumento, a area dp imovel assim descrito:
Inicia-se no ponto 74, localizado junto a Estrada Municipal Francisco Misse, na divisa com a 
propriedade de Alvaro Mahfuz; deste ponto acompanha a, Estrada no sentido da Via Anhanguera 
por uma distdncia de 90,00m ate o ponto 73; deste ponto deixa a Estrada e segue com rumo de 
54°50'SE e distdncia de 18,00m ate o ponto 72; deste ponto deplete d esquerda e segue um valo de 
divisa por uma distancia de 73,21m ate o ponto 71; deste ponto deplete a esquerda e segue com rumo 
de 24°03 'NW e distdncia de 37,25m ate o ponto 70 localizado junto d Estrada Municipal Francisco 
Misse, conprontando deste o porito 73 ate o presente com a Fazenda Guapiara de propriedade de 
Alvaro Mahpuz; deste ponto deplete a direita e. segue margeando a Estrada Municipal Francisco 
Misse mma distdncia de 135,07m ate atingir o ponto 70A, deste ponto deplete d direita e segue com 

■| rumo 09° 13 ’40"SW e distdncia de 183,29m ate atingir o ponto 70B; desde ponto deplete a direita e
segue com rumo 63°34'33"SJV e distdncia de 93,86m ate atingir o ponto 70C, localizado junto a 

| Estrada Municipal Jodo Felix dos Reis, conprontando do ponto 70A do ponto 70C com area 
r'emdnescente do mesmo proprietdrio;' deste ponto segue margeando o lado direito da Estrada 
Municipal Jodo Felix dos Reis sentido Ponunduva-Cajamar numa distdncia de 155,32m ate atingir o 

| ; ponto 74A; deste ponto abandona a Estrada depletindo a direita e segue com rumo 19°12 ’00”NW e. 
1 distdncia de 288,46m ate atingir o ponto 74 inicio desta descrigdo, conprontando neste trecho.com < 

propriedade de Alvaro Mahpuz; encerrandp uma area de 55.056,8,7'metrosjq^k

5
I

:

I
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drados.



eitura do Municipio de Cajamar
GABINETE DO PREFEITO 

Fone: (11) 4446-7699 - Fax: (11) 4446-7691

|
PARAGRAFO PRIMEIRO - A area de que trata o presente instrumento 6 parte da drea maior 
objeto da matncula n° 6.171 do 2° Cartorio de'Regfstro de Imbveis de Jundiaf/SP de propriedade da 
CEDENTE.

E

E
PARAGRAFO SEGUNDO - A planta e memorial descritivo da referida area recebida em Datpao 
em Pagamento segue no ANEXO I, que faz parte integrante do presente Termo.

f

CLAUSULA SEGUNDA - DA AOUISICAQ

A CEDENTE transfere, neste ato, a CESSIONARIA, todos os direitos e obriga9oes sobre o imovel 
descrito na cldusula primeira, atraves do presente Termo de Da9ao em Pagamento, o qual e firmado 
com fundamerito na Lei n° 1.091 de 1° de outubro de 2.003 c/c a Lei n° 1.227 de 16 de novembro de 
2.006, que disciplina a da9ao em pagamento de bens imoveis como forma de extin9ao da obriga9ao 
tributaria no Municipio de Cajamar, prevista no inciso XI, do artigo 156, do Codigo Tributario 
Nacional, acrescido pela Lei Complementar Federal n° 104, de 10 de Janeiro de 2.001.

I
;
!
I

I
E'
f,

clAusula TERCEIRA - DOS ONUS

I
:1 A CEDENTE declara que o imovel objeto deste contrato nao sofre restr^oes de qualquer natureza, 

nao pesando sobre ele, qualquer onus real ou pessoal, judicial ou extrajudicial.;;
;
/

clAusula ouarta - do valor
i

A CESSIONARIA e credora .do valor de R$ 757.033,71 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Trinta 
e Tres Reais e Setenta e Urn Centavos), relative ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, pelo 
qual o CEDENTE confessa expressamente ser devedor, divida essa relacionada a diversos imoveis 
pertencentes ao CEDENTE, confprme demonstrativo.permonorizado no ANEXO II, que faz parte 
integrante do presente termo. . . ■ ! •

Conforme avalia9ao efetuada pela Comissao Municipal de Avalia9ao, nomeada atravds da Portaria n° 
0.986 de 20 de Abril de 2.007, o imovel descrito na Clausula Primeira com 55.056,87 m2 esta 
avaliado em R$ 13,75 por metro quadrado, ou seja, R$ 757.031,96 (Setecentos e Cinquenta e Sete 
Mil, Trinta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos). ,i
Desta forma, para pagamento do valor do tribute mencionado,/a CEDENTE transfere o imovel/§\ 

CESSIONARIA. ^ '-------- 1

2/4



ttfeitura do Municfpio de Cajamar
GABINETE DO PREFEITO 

Fone: (11) 4446-7699 - Fax: (11) 4446-7691

CLAUSULA QUINTA - DA POSSE

A posse precaria do imovel objeto deste contrato e transferida neste ato a CESSIONARIA e desde 
ja fica facultado a mesma, por sua exclusiva conta e risco, fazer aprovar plantas 
requerimentos, a obten9ao de liceiKpas dos orgaos competentes, visando a edificafao no imovel 
descrito na Clausula Primeira.

e assmar.

CLAUSULA SEXTA - DAS DESPESAS
I

A partir da imissao na posse, a CESSIONARIA passa a responder pelos impostos; taxas e demais 
despesas incidentes sobre o imovel ora transacionado; pelos debitos anteriores, ainda que Ian9ados 
ou cobrados posteriormente a esta data, a CEDENTE sera a unica responsavel.

CLAUSULA SETIMA - PA RESPONSAJBILIDADE DA CEDENTE

A CEDENTE se obriga e se compromete a outorgar a CESSIONARIA, a competente escritura 
publica de da9ao em pagamento do imovel objeto deste instrumento que nos termos do artigo 10 da 
Lei Municipal n° 1.09'l/93, com todas as despesas decorrentes da outorga da cessao, alem de 
respectivo fegistro que correrao por conta exclusiva da CEDENTE.

seu

PARAGRAFO UNICO - A empresa CEDENTE tera o prazo de ate 31 de Janeiro de 2.008. para
providenciar o desmembramento da area aceita na presente daqao em pagamento e respectiva 
lavratura de escritura em cartorio.

«
i

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CESSIONARIA

A CESSIONARIA providenciara a baixa dos debitos relatives ao IPTU, dos imoveis e nas quantias 
descritas no ANEXO II.

CLAUSULA NONA DA IRREVOGABILIDADE/IRRETRATABILIDADE

A presente Cessao de Da9ao em Pagamento e celebrada em carater IRREVOGAVEL e 
IRRETRATAVELj extensive aos herdeiros e sucessores 
parte a parte direito de arrependimento.

dos contratantes, nao comportando de

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
[/

O nao cumprimento pela CEDENTE do disposto na Clausula Setima, ensejara ao lan9amento 
retroativo do debito, acrescidos dos juros e com^oes previstas no Codigo Tributario Municipal.

entiUtributario, a CEDENTEPARAGRAFO UNICO - Se deconrido o prazo legal para o lan 
indenizara a CESSIONARIA pelos prejuizos por esta suportado/

i.
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o Ppefeitura do Municfpio de Cajamar

GABFNETE DO PREFEITO 
Fone: (11) 4446-7699 - Fax: (11) 4446-7691

CLAUSULA DECIMA FRIMEIRA - DO FORO

>¥m \

Para reger as demandas oriundas do presente Instrumento, as partes elegem o Foro da Vara Distrital 
de Cajamar, Comarca de JundiaiVSP, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja on 
que possa vir a ser. ' .

j

!
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA'

A CEDENTE declara expressamente nao ser empregador ou produtor rural, nao estando, assim, 
sujeita as restrifoes impostas pela Legislaqao Previdenciaria.

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
•igual teor e finalidade, juntanjente, com as 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeados.

;

<k.
%. ' • f\ rPrefeitura do Ivfu^icipio de Cdamajr, 14 de

% '
;osto de 2.007

/ f//
f /:

NOVA bandeir antes coasiki; hira 
MARCELO MAHFUZ '

Represeatante Legal

LTDA

NOVA B IRANTES CONSTRUj 
►RGE MAHFUZ Nltv 
Representante Legj 1 :

t*\

PREFEI JAMAR
ESSIAS C AND IDO DA SILVA 

Prefeite^Municipal RECEBIDO
zz/

Dlrotorta do IMo Arab**Ot*

GJUS,

!

TE, TNHAS
Z'/

__________ ,, - - ;
Nome: y 6 1,1^$ / (A-

RG: Co ^

\1 2

BV- ^RG:

19’TABELIAODENOTAS DA CAPITAL
Jrfi'n- Av- BEBOUPAS; 3749 - SAO PAULO - SP - CEP 05401-450 - FONE: (11) 3«ft‘9855

BEL OLAVO FALLEIROS - TABELlAO

RECOIHEOJ POR SBCLHAHCA 0002 FIRNA DE;
Ml ^raO RAHFUZ E 001 JORGE HAHFUZ i€TG 
SAO F’ALiO, 16 de aJIMO de 2007-

\

I
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MEMORIAL DESCRITIVO
ASSIINTO: Descric^ao perimetrica de uma drea para fins de datpao em pagamento. 
LOCAL: Estrada Francisco Misse, Municipio de Cajamar SP.
PROPRIETARIO: Nova Bandeirantes Constmtora Ltda.
AREA: 55.056,87 metros quadrados.

SITUACAO PRETENPIPA:

t AREA DESTACAPA DA MATRICULA 6171 com 55.056,87m2:

Inicia-se no ponto 74, localizado junto a Estrada Municipal Francisco 
Misse, na divisa com a propriedade de Alvaro Mahfiiz; deste ponto acompanha a 
Estrada no sentido da Via Anhanguera por uma distancia de 90.00m ate o ponto 73: 
deste ponto deixa a Estrada e segue com rumo de 54o50’SE e distancia de 18,00m ate o 
ponto 72; deste ponto deflete a esquerda e segue um valo de divisa por uma distancia de 
73,21m ate o ponto 71; deste ponto deflete a esquerda e segue com rumo de 24°035NW 
e distancia de 37,25m ate o ponto 70 localizado junto a Estrada Municipal Francisco 
Misse, confrontando desde o ponto 73 ate o presente coin a Fazenda Guapiara de 
propriedade de Alvaro Mahfuz; deste ponto deflete a direita e segue margeando a 
Estrada Municipal Francisco Misse numa distancia de 135,07m ate atingir o ponto 70A, 
deste ponto deflete a direita e segue com rumo 09°13 ’40”SW e distancia de 183,29m ate 
atingir o ponto 70B; deste ponto deflete a direita e segue com rumo 63°34’33”SW e 
distancia de 93,86m ate atingir o ponto 70C, localizado junto a Estrada Municipal Joao 
Felix dos Reis, confrontando do ponto 70A ao ponto 70C com area remanescente do 
mesmo proprietario; deste ponto segue margeando o lado direito da Estrada Municipal 
Joao Felix dos Reis sentido Ponunduva-Cajamar numa distancia de 155,32m ate atingir 
o ponto 74A; deste ponto abaiidona a Estrada defletindo a direita e segue com rumo 
19°12500”NW e distancia de 288,46m ate atingir o ponto 74 inicio desta descrifao, 
confrontando neste trecho com a propriedade de Alvaro Mahfiiz; encerrando uma area ; 
de 55.056,87 metros quadrados.I

!
i • JCajamar, 10 de julho de 2.007. /

/v—^
NOVA BANDEIRANTES COMTRUTORA LTDA. 
Marcelo Mahfuz'. I

c
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MARCELO MAHFtyZ (PROPRIEJArIo}r.
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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTQ N° 245 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor President©: USUARIOPROTOCOLO
1868/2021

DATA/HORA 
05/07/2021 10:10:07 dinS

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais desta casa, apos deliberagao do douto 
Plenario, para que o Executive Municipal estude junto ao departamento competente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, se exist© algum projeto para a criagao 
de um parque em area verde destinado a visitagao dos municipes, com itens de lazer 
como; quadras poliesportivas, ciclovia, quiosques, churrasqueiras, playgrounds, 
aquarios, lagos com peixes, anfiteatro, area de leitura e meditagao junto a natureza, 
entre outros itens de lazer, fora da area destinada a visitagao esse local pode ser 
usado para manejo e cuidados de flora e fauna local, podendo ser ate um polo de 
preservagao da biodiversidade da Serra do Japi.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista nosso Municipio esta 
localizando em uma area que faz parte da Serra do Japi, isso cria uma condigao unica 
para a pratica de lazer em familia, nossa populagao precisa de um local ao ar livre para 
viver a experiencia de contato com a natureza, tudo isso em seguranga e control© de 
um parque criado para a nossa cidade.

Cada atividade tern sua particularidade, todas elas podem estar em contato 
a natureza, sempre com o intuito de preserver o que temos de fauna e flora.

For esses motives apresento a necessidade da populagao em ter um parque 
como esse acima descrito.

com

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de junho de 2021
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