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Referente: Requerimento n° 152/2C
5a Sessao SMjARAJjUNICIPAL pg gAJAMAR

protocolo
1525/2021 DATA

28/05/2021 usuArio
marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 152/2021, de autoria do Vereador Alexandro Dias 

Martins, que indaga sobre a existencia de “...estudos visando o Fomento ao 

Desenvolvimento Econdmico em Bens Tombados, com o objetivo de apoiar a 

realizagao de atividade economica em bens municipals tombados por seu valor 

cultural", e ainda, se “....existe alguma implementagao no Municipio, quais sao”, 

informamos que nao ha registros de BENS TOMBADOS pelo Municipio de 

Cajamar, nem que tenham sido objeto de procedimento de tombamento e/ou 

qualquer regramento que determine os procedimentos administrativos para tal fim.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atencibsai

MACHADODANILO BARBOSi 
Prefeito Municipal

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

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



GABINETE DO VEREADOR 

REQUERIMENTO N° 152 / ?n?1

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente

protocolo
756/2021

DATA
09/04/2021

usuArio
marthaSenhores Vereadores e Vereadora

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta casa de Leis, se ha estudos tecnicos visando 
Desenvolvimento Economico em Bens Tombados

o Fomento ao
. . ^ . com o objetivo de apoiar a

reahzagao de atividade economica em bens municipais tombados por seu valor 
cultural; existe alguma implementagao no municipio, quais sao?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo como objetivo incentivar o uso 
produtivo de espagos tombados, ocupando-os e integrando-os a atividade 
economica da cidade; Propiciar a realizagao de agdes articuladas para melhoria de 
infraestrutura, turismo, da economia criativa e de desenvolvimento sustentavel; 
Resguardar a identidade dos bairros e areas de interesse historico 
cultural, valorizando as caracteristicas historicas, sociais e culturais; Dar celeridade 
aos processes relatives as intervengdes em bens tombados; Apoiar 
empreendedores no desenvolvimento e crescimento de seus negocios; Promover e 
incentivar a preservagao, conservagao, restauro, manutengao e valorizagao do 
patrimonio cultural no ambito do municipio;

Diante do exposto e considerando a importancia do assunto em questao, 
pedimos que as informagoes requeridas nos sejam enviadas com a maior brevidade 
possivel.

paisagismo e

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 08 de abril de 2.021
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Gabinete do Vereador Le Martins
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo - Tel. (4446-6148) 

www.cmdc.so.qov.br e-mail: lemartins@camaracaiamar.sp.qov.br
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