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USUARIO
Senhor Presidente din^

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 201/2021 de autoria dos Nobres Vereadores Izelda 

Gongalves Carnauba Cintra e Alexandro Dias Martins, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Ciencia, 

Tecnologia e Inovagao por meio de seu MEMORANDO SMDECTI N° 141/2021, copia 

anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.
i

(7Atenciosamente i

\
DANILO BARBOS 

Prefeito Mu
ADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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MEMORANDO SMDECTI N° 141/2021

Cajamar, 18 de junho de 2021.

Ao Departamento Tecnico Legislative
oepartamejvto
l«-G?SLAT«VO

1 * Mi 2m

A/C Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Assunto: Resposta ao Requerimento n° 204/2021

8a Sessao

NorasAutoria: Vereadora Izelda Gongalves Carnauba Cristina Cintra

Em resposta ao memorando n° 1365/2021 DTl/SMG emitido por vossa Secretaria 

datado de 31 de maio de 2021.

A Nobre Vereadora requer ao Executive a possibilidade de criapao de um programa 

para ajudar a populagao empreendedora com dificuldades para abertura e regularizaqao 

da condigao de MEI (Microempreendedor individual), bem como em programas oriundos 

da parceria com o SEBRAE, incluindo a capacitagao profissional.

Considerando, que devemos sempre estimular o empreendedorismo no Municipio, 
para apoiarmos o desenvolvimento socioeconomico local.

Considerando, que no dia 08 de junho de 2021 participamos de uma reuniao nesta 

secretaria conjuntamente com os senhores Marcelo Paranzini, coordenador do SEBRAE 

de Jundiai e Fernando Correa Queiroz, Analista Senior III e gestor do SEBRAE Cajamar, 

onde programamos uma agenda de todos os cursos oferecidos pelo SEBRAE durante o 

2° semestre de 2021 de forma que os municipes possam se programar para realizagao 

dos referidos cursos. /
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Considerando, que ja possui'mos nesta secretaria em execuqao o Programa 
SEBRAE AQUI, onde prestamos todas as informagoes relativas a formalizagao, 

regularizagao e cursos, visando inclusive o esclarecimento de duvidas para a abertura de
empresas.

Considerando, que temos tambem nesta secretaria o departamento onde funciona 

o MEI, o qual realiza a coleta de documentos, para posterior encaminhamento 

de apoio a Secretaria Municipal da Fazenda visando a liberagao de inscrigao municipal e 

alvara de funcionamento.

Diante de todas as consideragoes, esclarecemos que a secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Economico, Ciencia tecnologia e Inovagao vem desenvolvendo diversos 

estudos para a viabilizagao de politicas publicas, sempre em prol da comunidade, 

inclusive promovendo estudos para sanar problemas pertinentes a esse requerimento em 

pauta, criando oportunidades para melhorar e atender os mumcipes que venham a esta 

secretaria a procura de servigos aqui disponiveis.

Sem mais para o momento renovamos nossos protestos de elevada estima, distinta 

consideragao, aprego e respeito.

ao servigo

Atenciosam
/

MARIO JORGE DA SIL JUNQUEIRA
Secretario Municipal de D< ivolvimento idmico, Ciencia, Tecnologia e Inovagao
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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTQ N° 204 / 2021

CAMARA MUfMOPAl DE CAJAMA
APROVADO em d«5 
na sessao (M

0 ^ L'V"

-.-^6 / ,.)<5 /20cC^/ y

Saulo AncWn Rodrigues

scussao e vota?ao unit
l/’n'lAU'-

Senhor Presidente: _) votes favorave 
A-votos contr^ric

com

Senhores Vereado emres:

ite
Requeiro dentro das

^crtet>0 e

i 17J~:; z~~rd°'—-
seja emitido em no maximo 24h, 
disponibilizando cartilhas 
definido

i^ao do douto 
ornpetente da 

criar um

Plenario,

e o cadastro provisorio 
um programa em parceria com o Sebrae 

video aulas e cursos para os empreendedores onde fira 
cronograma das etapas seguintes para as entregas dos demais 

'S'135 de 'nspegoes necessarias para o perfeito funcionamento da MEI
um

documentos e

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo i 
empreender nem sempre sabem os passes para 
trabalhar de forma irregular 
populagao empreendedora 
fatia dos comercios 
clientes e

em vista as pessoas que desejam 
a emissao da MEI e comecam a 

sem conhecimentos tecmcos de retinas administrativas 
ra pnncipalmente nesse momento de pandemia e uma grande 

. , 9'onais, eles sofrem por nao emitirem notas fiscais para os

at»aad.s*,„™™egX S Para ° inMa,

. A

suas

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento.
DEPARTAMENTO

l.EGISLATIVO
Recelbgcio Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de maio de 2021

2 8 MAI 2021

/
'rtvOiCLfo™ T/l ?iG w7.IZELDA~GUrvK7AEVES CA'RNAUBAXINTRA 

Vereadora
HorasRecebido Por

Alexandra Dias Martins 
VereadorSM^MUmiPALDECAJAMAR

■ROTOCOLO 
398/2021 DATA

21/05/2021 USUARIO
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