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4a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
ester

PROTOCOLO
1629/2021

DATA
14/06/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 140/2021, de autoria do Vereador Saulo Anderson 

Rodrigues e subscrito pelo Vereador Alexandra Dias Martins, encaminhamos as 

informagdes prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, por meio de seu

Memorando n° 074/2021-SMF. copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

/Atenciosamente

DANILO BAI ACHADO
efeito I ICI

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
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Prefeitura de
Cajamar

Memorando n° 074/2021/SMF

Cajamar, 27 de maio de 2021.

DEPARTAMENTO
l.EGISLATIVO

Recebido
Da: Secretaria Municipal da Fazenda 
Para: Departamento Tecnico Legislative

t s m imAssunto: Requerimento 140/2021 (7^ Sessao)

'c'V'/U'
Kecebido Por Horas

Em resposta ao memorando n^ 1.163/2021-DTL/SMG, que se refere ao 
Requerimento n^ 140/2021, apresentado na 73 Sessao Ordinaria da Camara Municipal, informamos o 
seguinte:

Entendemos que a demanda solicitada e de grande importance go
Municipio, no entanto complexa.

Sao necessarias atividades como: (i) analise tecnica do Anexo I da 
Resolugao CGSIM n° 51/2020; (ii) analise da necessidade de elaboragao de Lei ou Decreto Municipal 
regulamentando as atividades consideradas de baixo risco no Municipio de Cajamar; (iii) uma eventual 
reforma do Decreto n° 3.971/2019 e tambem do Codigo de Posturas; (iv) analise da questao do 
Microempreendedores Individuais (MEI); (v) a regulamentagao dos procedimentos de inscrigao 
municipal e de alteragao cadastral pelo Via Rapida Empresa / Redesim; (vi) a possibilidade de implantar 
a consulta eletronica pelo contribuinte da viabilidade da sua atividade diante da Lei de Zoneamento 
Urbano.

Para tanto, existe uma Comissao nomeada, todavia a pandemia do 
Coronavirus vem atrapalhando o andamento das atividades, seja pela dificuldade de se realizar 
atividades presenciais, seja pela necessidade de priorizar demandas e procedimentos relacionados ao 
combate da pandemia.
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Ademais, vale ressaltar que o art. 10 do Decreto n9 6.454/2021 
estabeleceu a interrupgao e suspensao em atividades desenvolvidas pela Comissao de Sindicancia e 
Disciplinar, o que pode ser aplicado por analogia as demais Comissoes.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protesto de estima e distinta considera^ao.

Atenciosamente,

MOISES MENRIQUE GATERA OLIVEIRAMICHAEL CAMPOS CUNHA
Secretario Municipal da Fazenda Gestor do Dapto. de Adm. Tributaria e Divida Ativa
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REQUERIMENTO N° 140 / 2021

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis quais agoes que estao sendo tomadas para 
adequagao da Lei Federal n° 13.874/2019 “Lei de Princlpios de Liberdade 
Economica” em nosso municipio.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o nosso 
Municipio Cajamar-SP continua a exigir Alvara de Funcionamento e os 
funcionarios publicos continuam a impor como condigao sine qua non rotinas e 
procedimentos que ja nao deveriam existir.

Assim pego prioridade para que o Municipio incorpore o mais urgente 
possivel na legislagao municipal a Lei Federal de Principios de Liberdade 
Economica, 13.874/19.

A Adogao da Lei de Principios de Liberdade Economica se faz 
imprescindivel e esse assunto nao deve ser tratado em segundo piano. 
Segundo o CMLE — Centro Mackenzie de Liberdade Economica:

“A pobreza e uma condigao que existe desde os primordios, em varios 
graus, em praticamente todas as sociedades humanas que ja passaram 
pela Terra. Infelizmente, ela ainda se faz sentir de diversas formas 
atualmente. Embora a pobreza tenha sempre existido, existem maneiras 
conhecidas e consagradas de melhorar as condigoes de vida de todos.
A melhoria nas condigoes de vida e a diminuigao da pobreza passam, 
inexoravelmente pela existencia de elevados indices de liberdade 
individual, facil acesso aos mercados, impostos baixos, credibilidade 
monetaria, governo e regulagao limitados e Estado de Direito, em suma, 
o combate a pobreza esta intimamente relacionado a Liberdade 
Economica.
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< A Lei n° 13.874, de 20 de setembro de 2019. . . consagrou no ordenamento

jundico brasileiro o conceito de liberdade economica. Desde entao e 
possivel dizer que muitos avangos foram feitos. De fato, a aprovagao da 
referida lei representou urn marco na historia do pais, pois tornou oficial 
algo que ja e conhecido por todas nagoes que desfrutam de alto grau 
que prosperidade: sem liberdade nao ha prosperidade.
A liberdade economica tal qual se conhece atualmente e baseada 
quatro pilares fundamentals:
(1) escolha pessoal,
(2) troca voluntaria coordenada pelos mercados,
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(3) liberdade de entrar e competir nos mercados
(4) protegao das pessoas e de suas propriedades.
E possivel dizer que as pessoas somente tern liberdade economica 
quando a propriedade que adquirem sem o uso da forga, fraude ou 
roubo e protegida de ataques de outros, seja de atores privados ou do 
Estado. Pessoas verdadeiramente livres podem desfrutar ou alienar sua 
propriedade (ou o fruto dela), desde que suas agdes nao violem os 
direitos de outros. Assim, livres sao aqueles que podem acessar, 
escolher, negociar, cooperar e competir como quiserem.
Em paises onde ha verdadeira liberdade economica, o papel principal do 
governo se limita a proteger a liberdade individual e de propriedade da 
agressao de outros. Desse modo
vigia e garantidor de um ambiente onde todos possam empreender 
livremente, encontrar trabalho e por fim acumular o fruto de suas 
atividades, gerando um ciclo virtuoso de prosperidade.”
A situagao atual prejudica o Micro e Pequeno Empresario 

trabalho como profissional liberal, empresario contabil 
empresas e o POVO da cidade 
prosperar.

o governo serve como verdadeiro

e nosso 
gestores de suas 

que sentem dificuldades negativas para

Eu quero viver em uma cidade onde haja oportunidades para as pessoas 
e a mcorporagao da lei 13.87419 em nosso Municipio e imprescindivel.

Na esperanga de que posso contar com o Legislative e o Executive do 
nosso Municipio e de que este pedido sera atendido em um curto perlodo de 
tempo, desejo sucesso.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de abril de 2.021.

SAULO ANDE« ODRIGUES
Vereado

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAM^R
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