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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 233/2021, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do 

Gaz, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipals de 

Desenvolvimento Urbano, por meio de seu MEMO SMMDU/DPU N° 172/2021 e da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, por meio de seu MEMO 

SMISP N° 1.982/2021, copias anexas.

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

Atenciosamente

MACHADODANIL/O BARE 
Prefejw \ pal

/

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
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ESTADODESAO PAULO

Secret-aria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (SMMDU) 
Departamento de Planejamento Urbano
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Cajamar. 12 de julho de 2021.

MEMO SMMDU/D'PU N° 172/2021
RESPOSTA AO' MEMORANDO N° 1.737/2021 - DTL/SMG

Ao Departamento Tecinico Legislative 
A/c: Gilmara Ribeiro Veloso DEPARTAMENTO TtCNICO 

/ LEGISLATIVO
Re?c-e-fc>ic5o o? m

1 4 JUL 2021
Assnnto: Resposta ao Requerimento n° 233/2021. iL.OO

Recebido Por Horas

Em resposta ao referido requerimento, informamos que mediante definite do Chefe 

do Executive, estarao sendo adotadas todas as medidas para atendimento ao requerido.

v/ale ressaltar, que os projetos urbanisticos para novas pranas e revitalizapoes, ja estao 

inseridas na ata para abertura de edital de licitaqdes previslo para o ano 2021/2022. 

anexamos a esta resposta o projeto proposto para a referida area.

GEOVANA SALGUE1RO DE JESUS
Arquiteta e Urbanist a

Gesfora do Departamento de Planejamento Urbano

/

LEANDRO MORETTE ARANTES
Secret ano Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
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INFRAESTBUTURA E SERVIIJOS PUBLICOS
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Cajamar, 16 de julho de 2021.
MEMO SMISP N2 1982/2021
A
Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative 
A/C Gilmara Ribeiro Veloso 
Ref.: Memorando N2 1745/21 - DTL/SMG 
Assunto: Requerimento 233/2021 
Vereador Marcelo do Gaz

Prezado Senhor (a),
Em atengao ao memorando supracitado temos a informar que sera 

encaminhado ao local indicado equipe tecnica para levantamento de dados elaboragac de 
projeto para estudo de viabilidade e captagao de recursos.

Aproveitamos para externar nossos votes de elevada estima e distinta
consideragao.

Atenciosamente,

EngTM
Obras Publica:Gesto'

EtTgi-Ricardo-SttasThoi
Secretario Adjunto de Infraestrutucd'e Servigos Publicos

ml Lopes Cardoso
dd brlraestfmura e Servigos PublicosSecretario Municipal

tecnico/-

(11) 4446 - 7841 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SR - CEP 07752-060



Estado de Sao Paulo

GABiNETE DO VEREADQR MARCELO DO GAZ

REQUERIMENTO N° 233 / 2021
Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
Douto Plenario, que o Executivo Municipal de Cajamar que informe a esta 
casa de Leis, ha possibilidade de ser construido uma praga com alguns 
brinquedos na Avenida Aruja, proximo ao numero 240, bloco 17 no bairro do 
Maria Luiza, tendo em vista que todos os que foram construido ficam distante 
do bairro, ou seja, nao tern como as criangas usufruirem, pois muitas familias 
nao tern como custear o transporte para se dirigirem ao parque mais proximo.

JUSTIFICATIVA

O requerimento visa responder ao questionamento dos moradores do 
bairro e por ser um terreno ocioso, e como pode ser observado nas fotos 
anexas, o local ja esta sendo usado por catadores de material reciclado, que 
estao o espago para separar o material e infelizmente o que nao interessa 
acaba sendo deixado no local, ou seja: logo o local ficara cheio de lixo 
colocando em risco a saude dos moradores de das criangas que frequentam o 
local.

Tendo em vista que se tern uma area que comporta o requerimento 
supracitado, alem de embelezar e valorizar o bairro, sera um local onde os 
moradores e todos da familia poderao usufruir levando seus filhos para 
poderem brincar, interagirem com outras criangas e enquanto as criangas 
estao brincando com os amiguinhos os pais poderao observar seus filhos. Nao 
obstante, as pragas, quando frequentadas proporcionam mementos de 
interagao e bem-estar no convivio ao ar livre. Espagos de recreagao e lazer 
sao locais importantes para as criangas onde podem entender a importancia 
de sua conservagao na medida em que a usufruem, ao contrario do que esta 
ocorrendo no momento.

Diante do exposto e o cordial relacionan|ento desta 
executivo, aguardo parecer e atendimento desta propositura.

casa de leis com o

Plenario Waldomiro dcs/Santos./fa de junho de 2021
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