
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.673/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 13 de dezembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 374/2021 CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
16a Sessao

USUARIO
marth-i

DATA/HORA 
14/12/2021 15:21:03

PROTOCOLO
3649/2021

Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 374/2021, de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro e subscrito pelo Vereador Cleber Candido Silva, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu 

Memorando n° 1.954/2021 - SMS (Itens 1 e 2), pela Secretaria Municipal de 

Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, por meio de seu Oficio n°179/2021 - DAAC 

(Item 3), pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, por meio de 

seu Memorando n° 3.094/2021- SMISP (Itens 4, 5 e 8), e pela Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por meio de seu Memorando n° 

1.016/2021 - DMTU/SMMDU (Item 6), e Memorando n° 2095/2021 (Item 7), 
(copias anexas).

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

Atenciosamente

DANIL0 BARBOSA MACHADO 
Prpfeito Mumcipal

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

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



Estado de Sao Paulo
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0 5 N(W 2021REQUERIMENTO N° 374 / 2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de/ Leis e pos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 

informe a essa Casa de Leis;

1) . Se ha projetos ou licitagoes em andamento para construgdes de Posto de 
Saude em nossa cidade? E quais serao os bairros beneficiados?
2) . Existe algum projeto para construgao de mais alguma UPA em nosso 
municipio caso haja essa possibilidade informar em qual qual Bairro.
3) Existe algum projeto para a preservagao ambiental e cultural do Bairro Gato
Preto?
4) A prefeitura tern algum pedido junto a SABESP para solucionar os 
problemas frequentes com a falta de agua em nossa cidade?
5) Existe algum projeto junto a Sabesp Para levar agua aos bairros do 
ponunduva.Vau Novo e Lago azul?
6) Como estao os projetos por parte da secretaria de mobilidade urbana para 
sanar os problemas de trafego junto ao Municipio?
7) A obra de terraplenagem na Av. Jose marques ribeiro esta causando 
transtornos, com sujeira devido ao barro que cai dos caminhoes, bem como ja 
existe naquela via diversos buracos causados pelo grande numero de 
caminhoes. Quern ira fazer os reparos daquela via? Sera a prefeitura ou a 
empresa que esta realizando aquela obra? O porque ainda nao foi colocado a 
placa para que se comprove que tal empresa possui as licengas ambientais, e 

de execugao de obras?
8) Solicito que a prefeitura envie um relatorio ou um balango sobre o programa 
ilumina Cajamar, informando quantas vias foram atendidas com iluminagao, e 
quantas ainda faltam. E quando sera feito o aumento de rede de postes e 
iluminagao no bairro do Ponunduva.
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CAJAMAR
PREFEITURA

SAUDE

Memorando n° 1.904/2021 - SMS

Cajamar, 16 de novembro de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando n° 2.853/21 - DTL/SMG. Requerimento n° 374/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao solicitado, 

informar que no momento, nao ha projeto ou licitagao em andamento para 

construgao de Postos de Saude e/ou Unidade de Pronto Atendimento 24 horas 

-UPA 24H.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima 

e consideragao.

Atenciosamente,

DanieDEteJfr^itas 

Secretario Adjunto de Saude

(11) 4446 - 0100 - AVENIDA TENENTE MARQUES, 3780 
PORTAIS - POLVILHO - CAJAMAR / SP - CEP 07790-740



CAJAMAR
PREFEITURA

INFRAESTRUTURA E SERVINGS PUBLICOS

Cajamar, 16 de novembro de 2021.
Memorando n° 3094/2021-SMISP

Ao
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO 
A/C: Michele Alves de Oliveira

Referente: Memorando 2854/2021 - DTL7SMG
Assunto: Requerimento n° 374/2021 - Vereador Flavio Alves Ribeiro

Em resposta ao requerimento supracitado, informamos que:

^ Item 4 - Segue resposta em anexo NT-MNL 023/2021;

S Item 5 - Segue resposta em anexo NT-MNL 018/2021 e 

MNLF153/2021;

^ Item 7 - E de competencia da Secretaria de Mobilidade 

Urbana, favor encaminhar a secretaria;

S Item 8 - Conforme tabela anexo.

Aproveitando para externar nossos votos de elevada estima e 
distinta consideragao.

Atenciosamente,

Jonadabe Furquim daJSJffva 
Agente de PoliticasJJublicas

i 7

RauLu^pes Cardoso
Secretario MunicipaFde Infraestrutura e Servigos Publicos

(11) 4446 - 0000 - Ramal 7248 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR 
SECRET ARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS 

DEPARTAMENTO DE APOIO AD MINISTRATI V O DA CULTURA
Av. Arnaldo Rojek, 295 - Jordanesia - CEP: 07786-540 - Cajamar/SP 

Telefone: (11) 4447-2626 / 4447-4019
dir. ail a: ra(a;ccij am ar.sp. go v. b r

Oficio n°179 /2021/DAAC
Cajamar, 12 de novembro de 2021.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
Pa^o Municipal
Assunto: Resposta ao requerimento n°374/2021

Informamos ao excelentfssimo \/eresdor que o Sairro Gate Proto possui toda a sua
apoio erelevancia no contexto historico e cultural de nossa cidade, carecendo de todo 

engajamento para um reconhecimento cada vez mais rnaior.
Informamos que nossos esforpos estao sendo produtivos, e a pesar de ainda nao 

estarem em fase de projeto, a discussao e o principio de uma jornada significativa e 
proveitosa nesta seara. Vale frisar a intengao em podermos desenvolver na antiga Sede do 
Gato Preto, Proximo a Bocaina, um nucleo Cultural para a inclusao social por intermedio da 
arte e da cultura.

Nossos votes de elevada estima e distinta consideragao a Vossa Senhoria.

Am ora m Hebrom da Hora de Deus Souza 
Secretario Municipal Adjunto de Culuira, Esportes, Lazer e Eventos
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NT- MNL 023/2021

Sao Paulo, 10 de novembro de 2021.

NOTA TECNICA

MPSP ntn.f,0f^ “1 " SM'SP - PAA 62.1090.0000027/2021-1 
MPSP - Oficio Interno SMJ - nQ 2021.22/0434

Assunto: Enfrentamento da crise hidrica.

Em atendimento ao referido oficio,

01. Situagao Hidrica

Neste ano hidrologico 2020/2021 (outubro/20 
que abastecem a Regiao Metropolitana de Sao 
historica, e como resultado, 
atingindo vazoes similares 
2015.

- Oficio 459/2021
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02. Agoes reaiizadas desde dezembro/20

Dado o exposto, desde o final de 2020 a Sabesp desenvolve 
dos mananciais, principalmente do Cantarei 
Citamos abaixo as principais:
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V Avango na regularizagao de ligagoes irregulares (combate a Perda aparente) at 
programa Agua Legal; e

* d0 Perfil de consume e da gestao operacional das pressoes na rede de
abastecimento, em virtude da pandemia.

Como resultado destas agoes ao longo de 2021, tivemos os seguintes beneficios:
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E. Redugao na produgao de agua tratada, principalmente no Sistema Cantareira que 

aba^xo"3 ^ 530 redUZ'da de 24'4 m3/S Para 2°'2 m3/S em 1 ano' conforme grafico
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Neste ponto e importante frisar que caso nao fosse reduzida a produgao do 
tareira ao longo de 2021, e ao inves disso fosse produzido o volume total 

outorgado, cheganamos em setembro com o volume do Cantareira

I I
I “
O “ < 2 
w 3
O ™
IX (/> 
< to 
O w
5 -S

em somente

Sdet Negfe “ MN “ ^ EStad0 d6 ^ PaUl0 2 .
-O- Sabesp

TeT55 02037-°21 “ Sa° PaUl° ‘ SP
www.sabesp.com. br

OO CD 
8 £ 
0) (O
Q. >
x- CO 
O CO

-4075
Q. Osi 8 >

http://www.sabesp.com


19,4%, nao no volume observado de 35,5%, 
abaixo.

conforme demonstrado no grafico
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03. Continuidade das agoes em andamento
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VERIFICAQAO DAS 

ASSINATURAS

Codigo para verificagao: 2703-31D9-345C-A2A9 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes

^ PapCef Parte0 SACR'STAN FERRARI (CPF 221 .XXX.XXX-28)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora IDoc (Assinatura 1Doc)

signatarios nas datas indicadas:

10/11/2021 11:31:24 (GMT-03.00)em

Para venficar a validade das assinaturas, acesse a
Central de Verificagao por meio do link:

https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2703-31D9-345C-A2A9

https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2703-31D9-345C-A2A9


UnTdaril Z r Saneament0 Basic0 do Estado de Sao Paulo 
Av llha ,Ger^ciamento Regional Extremo Norte - MNL 
Av. Uberdade 500 Centro - Franco da Rocha -07850 325 

e . (11) 2363.1602 - www.sabesp.com.br

MNLF 153/2021

Franco da Rocha, 28 de maio de 2021.

A
Prefeitura Municipal de Cajamar
Secretam de Infraestrutura e Servi9os Publicos 
Joao de Sousa da Fonseca 
Gestor de Servi9os Publicos

Assunto.-Estudo de vtabilidade de abastecim 
N/ Ref.: Of. N° 1454/2021 - SM1SP ento de agua

Sir d'" le -col
neste murucipio, 

Sabesp e Prefeitura. O prazo 

com as indicates feitas por esta

Atenciosamente,

Eng° Claudio Ferreira dos Santos 
Gerente de Divisao

CFS/ mrj

hi:16 -03:00
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NT/MNL- 018/2021
Sao Paulo, 22 de setembro de 2021.

NOTA TECNICA

Referente: Oficio Interno SMJ

Assunto: Informagoes sobre a i 

Novo (Lago Azul).

-N° 2021.22/0380

■mplantasao da rede de abastecimento de a
agua bairro Vau

Em 20/09/2021 foi encaminhado para a Sabesp e-mail pela Secretaria Municipal de
ao Oficio Interno SMJ -N° 2021.22/0380, 

a implantagao da rede de abastecimento de a

Infraestrutura e Servigos Publicos de Cajamar, referente 
solicitando informagdes sobre

agua bairro Vau Novo(Lago Azul).

Considerando O exposto, esta Companhia tern a informar que:

—- - *

e o Municipio de Cajamar

solicitagao da

““ Eamo Borte

MnMPHnhJa de Saneament0 Basico do Estado de Sao Paulo 
Av Mho de,Ger®nclamento Regional Extrema Norte

™ ' FranC° da R°Cha
- Sabesp

- MIML 
- CEP 07850-325

www.sabesp.com.br
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TIRO DE LAMPADAS
Vapor de Sodio 25QW 
Vapor deSodio 150W 
Vapor de Sodio 100W 
Vapor de Sodio 70W 

Vapor Metalico 400W 
Vapor Metalico 250W 
Vapor Metalico 150W 

TOTAL
LAMPADAS DE LED

LED 3QQW " 
____ LED 200W

QUANTIDADE
1319
3106
616

2719
4

70
57

7891
QUANTIDADE

32
467

LED 150W 
LED 120W

27
321

LED lOQW 
LED 60W

256
457

LED SOW 376
LED 15W

32
LED 10W 57
LED 6W
total

9
2034



(prefeitura do cMumcipio de Cajamar
ESTADO DE SAO PAULO

Departamento de Fiscalizagao

Cajamar, 10 de Dezembro de 2021.

Memorando N? 2095/2021.

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Memorando 2.857/21 DTL/SMG. 
Assunto: Requerimento n9 374/2021 sessao 16-.

Prezada Senhor,

Considerando o Requerimento supramencionado, quanto ao item 7, temos a 

informar que os danos previstos para execupao da obra sao de responsabilidade da 

empresa, conforme descrito nas obrigatoriedades do Alvara de Execupao, expedido 

sob o n° 8.275/2020.

Ademais, os danos constatados atraves das fiscalizapoes periodicas de obras, 

tais como danos na pavimentapao asfaltica, assim como danos nos arredores foram 

notificados atraves do auto de notificapao 2581/21, cujas providencias tramitam atraves 

do process© administrative 14.436/2021.

Esta Secretaria coloca-se a disposipao para os esclarecimentos que revelem-se

necessarios.

Sendo o que me cumpre, subscrevo-me.

Jose
Fiscal
CRT-:

to/Camargo Junior
rafe-RE 14.912 
45677863
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LeandroyMorette Arantes
Secretario Municipal de-Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

End.: Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, 30 - Agua Fria - Cajamar/SP - CEP 07750-750 - Tel.: (I I) 4446 7131



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBIL1DADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Memorando 1016/2021 - DMTU/SMMDU Cajamar, 17 de novembro de 2021.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
Gabinete do Prefeito

DEPARTAMENTO TECNICO 
LEGISLATIVO

Rc5C'«=>»~fir^ -^ino

1 9 NOV 20Z1Referente: Memorando n.s 2857/21 - DTL/SMG 
Requerimento n.^ 374/2021

Rocol.tT’ypo t Ho.

Trata-se do Requerimento n.5 374/2021 em epigrafe, 

de lavra do Nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro, o qual requer informagoes no item 6 

(seis) deste document©, como estao os projetos por parte da secretaria mobilidade 

urbana para sanar os problemas de trafego junto ao municipio?.

Informamos que Departamento de Mobilidade Urbana e 

Transito nao tern medido esforgos a fim de sanar o problema de saturagao do fluxo de 

veiculos seja no distrito de Jordanesia ou do Polvilho, consequentes do 

desenvolvimento economico de nosso municipio. Bern como vem trabalhando 

incansavelmente atraves da Divisao de Engenharia, desenvolvendo projetos de 

trabalhos visando a melhoria da mobilidade urbana, dentre eles podemos elencar os 

projetos para a implantagao de oito novas rotatorias e a reformulagao de uma ja 

existente. Somente na Avenida Tenente Marques, serao implantadas tres novas 

rotatorias de dois dispositivos de retorno. O Distrito de Jordanesia devera receber 

mais tres rotatorias nos principais cruzamentos. Ja se encontram tambem projeto da 

duplicagao da Av. Jose Marques Ribeiro e urn novo acesso a Rodovia Anhanguera, 

partindo da propria Av. Jose Marques Ribeiro o bairro dos Portais, regiao central do 

Polvilho e seguindo ate acessar a SP-330 no km 30, proximo a empresa Natura. E uma 

obra de grande porte que deve reduzir significativamente o volume de veiculos que

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, nQ 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBIUDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

utilizam a Av. Tenente Marques como rota de passagem para outros municipios, 

proporcionando assim melhora exponencial na fluidez do transito da regiao.

Vale lembrar que existem alguns projetos que vem sendo 

finalizados e ja se encontram em fase licitatoria pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, todos com o objetivo de mitigar os problemas de retengao de fluxo nas 

principals vias de Cajamar.

Leandro MOr^tte Arantes 
Secretarip Municipal

Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP


