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PROTOCOLO
3396/2021Senhor Presidente, dina

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 368/2021, de autoria do Nobre Vereador Alexandra 

Dias Martins e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 

Eventos por meio de seu Oficio n° 178/2021/DAAC. copia anexa.

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

Atenciosamente,

/
DANIL CHADO

Prefei nicipal

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



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

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

Telefone: (11) 4447-2626 / 4447-4019 
dir.cuiltura@cajamar.sp.gin-.br

Oficio n°178 /2021/DAAC
Cajamar, Oil de novembro de 2021.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
Pa9o Municipal
Assunto: Resposta ao requerimento n°368/2021

Em resposta ao excelentissimo vereador, informamos que o setor cultural foi e tem 
sido um dos que mais sofreram com os impactos negativos da pandemia Covid-19.

Shows, espetaculos, eventos em cinemas, teatros e espagos culturais em geral 
foram definitivamente afetados, e so estao em procedimento de reabertura, devido aos 
criterios sanitarios que cada municipio desenvolveu, claro que em consonancia com o 
estado, atraves do Plano Sao Paulo.

Cajamar tem avangado e ja podemos notar que as inauguragoes de parques e 
obras desta gestao tem acontecido, respeitando os protocoios necessarios.
Exemplo disso e o Parque Cajamar feliz que tem em suas dependencias a Biblioteca 
Municipal Veneranda Freitas Pinto, onde tem sido realizado oficinas de contagao de 
historias infantis e detem um acervo condizente ao questionamento do referido 
requerimento.

As doagoes tem acontecido, porem vale ressaltar que os titulos acolhidos sao 
limitados e especificos, seguindo os criterios do regimento de doagao da biblioteca, 
Decreto 4227-10 - Homologagao do regimento Interne das Bibliotecas Decreto 6093-19 - 
Regimento Interne das Bibliotecas PubHcas Municipals.

E salutar e imprescindivel informar que esta gestao vem se paatando segundo as 
diretrizes da lei municipal 179/2019 art. 26° inciso XIX, e desse modo visando o melhor 
atendimento bem como a ampliagao das atividades nas bibliotecas e clos demais espagos 
culturais.

Por fim, informamos que as bibliotecas possuem o cadastro de municipes, ate por 
que sem a existencia do mesmo nao haveria a possibilidade do servigo de emprestimo de 
livro, caso haja necessidade por parte da populagao.

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

Amomm Hebrom da Hora de Deus Souza 
Secretario Municipal Adjunto de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos
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Senhor Presidente

Senhores Vereadores e Vereadora

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 
acerca dos seguintes pontos relacionados as bibliotecas publicas do municipio de 
Cajamar:

1. Ja existe uma data definida para a reabertura das bibliotecas?
2. Ha a informagao da quantidade de livros e gibis no acervo das bibliotecas?
3. As bibliotecas tern recebido novos titulos? Quando houve a ultima renovagao e 

por quais meios, doagdes, compras?
4. Existe algum planejamento para a renovagao do acervo?
5. Ha alguma campanha de incentive a doagoes? Existe um termo de doagao?

6.Ha campanhas de incentive a leitura e de uso das bibliotecas?
7. As bibliotecas promovem outras atividades, como cursos, oficinas, etc?

Ha a informagao da quantidade de pessoas cadastradas nas bibliotecas?
9. Como estao os cuidados para conservagao dos livros, computadores e 

espagos das bibliotecas?

8.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a manutengao dos espagos e 
dos acervos das bibliotecas configura assunto de relevante interesse publico, pois mesmo 
com o advento das novas tecnologias, tais espagos continuam sendo de extrema 
importancia, tanto para estudantes quanto para os demais cidadaos que conservam o 
habito da leitura.

Diante forma, evidencia-se a importancia do Requerimento.o
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 13 outubro de 2.02/tEc?/SLATjvo
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o Gabinete do Vereador Le Martins 
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo - Tel. (4446-6148)

wyvyv-Cn.'Clr..SEiiovl>! e-mail: Ir-int.'uinar sy .y,iv.bj.
O
° oO c*

CMO lO

Q_ CM


