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1520/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atentpao ao Requerimento n° 176/2021, de autoria dos Nobres Vereadores Marcelo 

do Gaz, Manoel Pereira Filho e Cleber Candido da Silva encaminhamos as 

informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento 

Urbano, por meio de seu Memorando n° 0875/2021, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO

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 do 9/lunidpio de Cajamar
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAQAO

Cajamar, 19 de maio de 2021.
Memorando 0875/2021 
AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO 
REFERENTE: MEMORANDO 1169/2021 - DTL/SMG 
REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
OBSERVA^AO: Requerimento 176/21 7§ Sessao

Em atendimento ao solicitado pelo Departamento Tecnico Legislative, 

resposta ao nobre Vereador Marcelo do Gas, temos a informar;

1 - Os projetos aprovados por essa municipalidade possuem responsaveis tecnicos devidamente 

cadastrados nos conselhos de classe, com Anotagao de Responsabilidade Tecnica (ART) em 

atendimento as normas de seguran^a;

2 - A Lei Complementar 183/19 que dispoe sobre o Codigo de Obras do Municipio de Cajamar, 

seu /KnJV'Concluida a obra, qualquer que seja seu destine, so poderd ser utilizada apos a

concessao do auto de vistoria Habite-se. Diante ao exposto informamos que o responsavel 

tecnico do projeto e de execugao, responde civil e criminalmente pela solidez e seguran^a da 

obra e esta fundamentada no Novo Codigo Civil Brasileiro e nas Leis n? 5.194/66, 6.496/77;

3- A Lei Complementar 186/2020 em seu Art. 62 Paragrafo unico estabelece uma vazao maxima de 7.500 

I/m, onde na apresentapao do projeto se exige o dispositivo de lanpamento devidamente dimensionado. 

O lanpamento das aguas se da na rede publica de drenagem;

4- (a) Na Lei Complementar 186/20 em seu Art.89. dispoe da obrigatoriedade do proprietario 

responsavel tecnico pelo projeto e execupao da obra a efetuar a limpeza e manutenpao periodica dos 

sistemas propostos, afim de manter a eficiencia dos mesrnos, bem como a salubridade e higiene;

(b) - Para melhor resposta ao questionamento, sugerimos encaminhar a Diretoria de Obras, por se tratar 

de assunto de competencia; 
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GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

REQUERIMENTO N° 176 / 2021

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das
do* P,r. quo o

construidos ’ 26° ^ frente 30 bairr° da Vi'a Unia°' se quando foram

1- Respeitaram todas as normas de seguranga;

2- Se foi feita acompanhamento pela fiscalizapao da prefeitura durante as 

construpoes, para que assim pudessem verificar se tudo estava sendo feito 
de dentro das normas, para evitar acidentes futures-

3- Se existe um sistema de controle de mvel que emitem alertas 
reservatono/piscinao atinja a capacidade maxima, 
de decisao sobre
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CN»Q se a agua esta sendo tratada, e assim nao vire 
cnadouro de mosquitos que proliferam doenpas como a 
dengue per exemplo; 

b) pra verificar se
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3 a construgao nao sofreu nenhum tipo de 

rachaduras, trincas, infiltragoes ou outro tipo de problema 
que sao indicios que o muro de contengao nao esta 
que possam lesionar os munscipes e as empresas;
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JUSTIFICATIVA

Justifico o pedido devido a preocupagao dos munlcipes para que nao
acontega novamente o que aconteceu recentemente com os moradores do Bairro da Vila 
Uniao.

Que as 2 mil pessoas que residem no bairro, tenham que passar por tudo 
novamente, muitos ate hoje nao se recuperaram do susto, do trauma que viveram. Sem 
talar do prejuizo material. Perder o pouco que tinham, que conquistaram com sacrificio no 
decorrer da vida. Muitos ainda nao conseguiram e nem conseguiram recuperar tudo
novamente. Porque a enchente foi tao rapida, que nao deu tempo de salvar nem os bens 
pessoais.

^a*e ressaltar que dessa vez, nao houve nenhuma vitima fatal, porem nao 
podemos assegurar que se ocorrer novamente algo parecido, esse fato nao ocorra, ou 
seja, com a fiscalizagao necessaria, podemos evitar algo iminente. Enfim, nao tern como 
mesurar o dano psicologico que cada pessoa teve, ninguem 
tragedia igual novamente ou pior, com alguma vitima fatal.
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Plenario Waldomiro 'S Santos, 03 de maio de 2021
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