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3214/2022Senhores 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 Edilidade, se a possibilidade de realizar efetivamente o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana do Municipio de Cajamar, conforme autorizado 
pelo Decreto n° 5.441, de 1° de margo de 2016, por meio do Comite Gestor 
Municipal de Mobilidade Urbana (CGMMU). Requeiro, igualmente, o estudo da 
criagao e delimitagao de uma Area de Preservagao Ambiental (APA) no bairro 
do Ponunduva, assim como a atualizagao da Lei n° 1.797, de 18 de dezembro 
de 2019, alterando os incentives fiscais para as pessoas juridicas do ramo 
logistico e adicionando-o as pessoas fisicas ligadas a esse setor.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, considerando, primeiramente, a 
necessidade urgente que o Municipio possui de solucionar questoes 
relacionados ao trafego e mobilidade urbana, que poderia ser mitigada por 
meio do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Municipio de Cajamar, 
integrado a partir de demandas da populagao e empresas assentes no 
Municipio. Justifico, ainda, a criagao da APA no bairro do Ponunduva pela 
grande ameaga presente em tal bairro, haja vista a implantagao futura de 
empresas na regiao, o que colocaria em risco a preservagao do meio ambiente 
local tao importante para o Municipio e o potencial ecoturistico da area. Por fim, 
justifico a atualizagao da Lei n° 1.797, de 18 de dezembro de 2019, que dispoe 
sobre os incentives fiscais no Municipio, considerando a maior relevancia que a 
redugao de uma determinada aliquota do Imposto sobre Servigos (ISS) tern na 
atuagao das empresas, incentivando-as a produzirem mais e nao a construirem 
e a ocuparem mais espago conforme estimulado pela atual legislagao incidente 
sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo, por sua vez, mais 
oportuno aos trabalhadores erfnpregados no Municipio como forma de atrair 
mais mao de obra e know hqw especifico e aos estudantes do Municipio, 
principalmente os futures forrhados na escola de logistica de Cajamar, 
garantindo uma maior atragao de profissionais e a capacitagao dos ja 
existentes. \ \
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