
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 075/2023 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 30 de Janeiro de 2023.

Referente: Requerimento n° 326/2022
19a Sessao

Senhor President©

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 326/2022 de autoria do Nobre Vereador Edinho 

Domingues da Silva, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Protepao Animal por meio de seu Memo. SMMA 

023/2023 e pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por 

meio de seu Memorando n° 040/2023- DEMUTRAN/SMMDU, copias anexas.

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

Atenciosamente

\

DANILO BARBOSA MApHADO 
Prefeito Municioal

/

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARExcelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR - SP
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CAJAMAR
PREFEITURA

MEIO AMBIENTE

Cajamar, 17 de janeiro de 2023Memo. SMMA 023/2023

A Secretaria Municipal de Governo 

Ao Departamento de Apoio Tecnico e Legislative

Assunto: Requerimento CMC n° 326/2022 

Ref.: Memorando n° 087/2023 - DTL/SMG

Prezados

Considerando o requerimento n° 326/2022, realizado por Vossa Senhoria Edinho 

Domingues da Silva, esta Secretaria informa que todo territorio urbano e rural de Cajamar 

ja Integra a Area de Protegao Ambiental Cajamar, instituida pela Lei Estadual n° 

4.055/1984. Ademais, cabe ressaltar que no Ponunduva tambem jS existe o Parque 

Natural Municipal de Cajamar, Unidade de Conservagao do grupo de Protegao Integral, 

criado pelo Decreto 3.792/2007 e parte integrante do SNUG, conforme Lei Federal n° 

9.985/2000. Nao obstante, tambem existe area tembada no Ponunduva referente a 

porgao da Serra do Japi presente no municipio.

Quanto a alteragao da Lei 1.797/2019, n§o se trata de assunto vinculado a pasta 

da Secretaria de Meio Ambiente e Protegao Animal.

Colocamo-nos a disposigao para quaisquer duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente, Secretaria Municipal de Governo 
Recebido em: ^ id / s ?

cIS/...billiY

MiclielleAives
Secretario Adjunto de Meio Ambiente e Protegao Animal Ageqte A#%istrativo
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(11) 4446 - 6650 - AVENIDA DEOVAIR CRUZ DE OLIVEIRA, 466 (BOIODROMO) 
JORDANESIA - CAJAMAR / SR - CEP 07750-000



CAJAMAR
PREFEITURA
MOB1LIDADE E DESENVOLVIMENTO UREANO

Memorando n? 040/2023 - DEMUTRAN/SMMDU
Cajamar, 26 de Janeiro de 2023.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento nQ 326/2022 - Camara Municipal

Informamos que o Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana do municipio de Cajamar esta em fase de revisao. O 
mesmo foi elaborado entre os exercicios de 2.015 e 2.018, periodo de
instabilidade politica no municipio, quando houve algumas mudangas no 
executive municipal, sendo o processo de elaboragao suspense e 
posteriormente retomado.

A lei federal 14.000/2020 concede prazo para 
apresentagao do piano de mobilidade urbana municipal ate 12/04/2023.

A revisao do material e imprescindivel para que, 
como citado pelo nobre vereador, o piano seja eficiente e eficaz 
solucionando e mitigando as principals questoes referentes ao transito e 
mobilidade urbana de Cajamar, considerando novas diretrizes em face as 
tambem novas demandas.

Estamos a disposigao para quaisquer 
esclarecimentos que se julgarem necessarios, renovando nossos protestos 
de estima e consideragao.

Sem mais.

Atenciosamente,
''■'i /

A. y
ANTESLEANDRO

SECRETAffilO MUNICIPAL 
Secretarjia Mtrrnqipal de Mobilidade e 

DesenvolvimentoHJrb

JAIME ALBERTO ZAMBELLI 
DIRETOR

i^A^epartameratoM Mobilidade 
UrbanVd Transito ano

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
CEP 07793-240 - e mal: dir.transito@cajamar.sp.gov.br

mailto:dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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REQUERIMENTO N° 326 / 2022

CftMARA MUNICIPALOE-QA^^^SSenhor PresidentG,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Lois e ap6s 
deliberaijaio do plendrio para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Edilidade, so a possibilidade de realizar efetlvamente o Plano 
Municipal de Mobilldade Urbana do Municlplo de Cajamar, conforme autorizado 
pelo Decreto n° 5.441, de 1° de marpo de 2016, por meio do ComitS Gestor 
Municipal de Mobilldade Urbana (CGMMU), Requeiro, igualmente, o estudo da 
criaijao e delimita?3o de uma Area de Preservapflo Ambiental (APA) no bairro 
do Ponunduva, assim como a atualizapSo da Lei n° 1.797, de 18 de dezembro 
de 2019, alterando os incentivos fiscais para as pessoas jurldicas do ramo 
logistico e adicionando-o &s pessoas fisicas ligadas a esse setor.

JUSTIFICATIVA

usuAftio
marina

DATA/HORA 
09/12/2022 09:21 42PROTOCOLO

3214/2022

Justifico o presente Requerimento, considerando, primeiramente, a 
necessidade urgente que o Municlpio possui de solucionar questoes 
relacionados ao tr^fego e mobilidade urbana, que poderia ser mitigada por 
meio do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Municlpio de Cajamar. 
integrado a partir de demandas da popula^ao e empresas assentes no 
Municlpio. Justifico, ainda, a cria<?ao da APA no bairro do Ponunduva pela 
grande ameaga presente em tal bairro, haja vista a implantac^o futura de 
empresas na regiao, o que colocaria em risco a preservagSo do meio ambiente 
local tao Importante para o Municlpio e o potencial ecoturlstico da area. Par fim, 
justifico a atualiza^o da Lei n° 1.797, de 18 de dezembro de 2019. que dispbe 
sobre os incentivos fiscais no Municiplo, considerando a maior relevSncia que a 
reducSo de uma determinada allquota do Imposto sobre Services (ISS) tem na 
atuacSo das empresas, incentivando-as a produzirem mals e nSo a construlrem 
e a ocuparem mals espago conforme estimulado pela atual legislate mcidante 
sobre o Imposto Predial e Territorial Urbnno (IPTU), sendo, por sua vez, mate 
oportuno aos trabalhadores ebipregados no Municlpio como fo™a d® r 
mals mao de obra e know hiw especlfico o aos estudantes do Municlplo. 
principalmente os futuros tornados na oscoln do togteUca de Cajamar. 
garantindo uma mnlor a\m^o\ de pronssionnis o a capacltacflo doa ja
existentea. y

Ver. Waldom.ro dos S.jitoS, 0^«-<towml>ro do 2.022.

P^cebidoe/n: / j / ^
H: -Y>hc?r /
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