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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicagao n° 788/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrita pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos 

as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano por meio do seu MEMORANDO N° 480/2022- DRUPH, 

copia anexa.

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

Atenciosamente,
/

/

SA MACHADO 
^refeitdWIunicipal

DANIU

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
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Cajamar, 29 de setembro de 2022.

MEMORANDO N° 480/22 - DPUPH 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Departamento de Apoio Tecnico e Legislative
Assunto: Memorando SMG/DATL N° 2.589/2022 - Indicagao n° 788/2022 - 12a Sessao

Prezada Senhora
Em resposta ao requerido pela Camara Municipal de Cajamar, atraves 

da indicagao supra, informamos que necessitamos de maiores informagoes para o 

prosseguimento do feito, inclusive croqui de localizagao que apresente a area em epigrafe, 

bem como dados de moradores que poderiam ser beneficiados pela extensao da rede de 

energia eletrica.

Esclarecemos ainda que possivelmente a area em questao poderia se 

tratar de objeto de agao civil publica, sobre a qual tramitam processes de regularizagao 

fundiaria.

Desta feita, ficamos no aguardo para fins de maiores esclarecimentos.

Sendo o que tinhamos para o moment©

Atenciosamente,

Camila FlaVia Rbsa Barreto

Departamento de Planejamento e Politicas Habitacionais
gabinete do p RE FEITO |

Recebido em

As _\^h^5-min

WiLeandro\M&rette Arantes
id\de e Desenvolvimento UrbanoSecretario Municipal de Mol

(11) 4446 - 7699 - PRA£A JOSE RODRIGUB^DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Indico ao Exmo Senhor Prefeito Municipal, no sentido que sua Exceiencia, 
estude junto a Secretaria Competente a possibilidade de implantar energy eletnca na 
Estrada do Vulcao, e proximidades do bairro Santa Terezmha, Jordanesia.

.m c; T I F i C AT 1 V A

present© indicagao, apos ter sido procurado por municipes que 
solugao, ja que ha aproximadamente dez familias que residem noJustifico a 

suplicam por uma
'0Cal ^nformo^inda que os moradores ja mantiveram contato com funcionanos da

companhia responsavel pela distribuigao de energia do nosso mur]'ciplc' qu® 
enfaticos ao expor que por se tratar de uma area que nao existe qualquer Jigagao de 
enerqia a solicitagao de ligaoao, ou ate mesmo o pedido de .nclusao de urn 
transfor'mador no poste mais proximo ao local, precisam ser reahzados por meio de 

intervengao do Poder Executive.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos - 05 de agosto de 2022
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SAULO ANDERSON RODRIGUES 
VejBador"";//V/. -7-. /'/•: iUO PhEi ,.l i 
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