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GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 140/2021

Senhores 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 Casa de Leis quais agoes que estao sendo tomadas para 
adequagao da Lei Federal n° 13.874/2019 “Lei de Principios de Liberdade 
Economica” em nosso municipio.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que o 
Municipio Cajamar-SP continua a exigir Alvara de Funcionamento e os 
funcionarios publicos continuam a impor como condigao sine qua non rotinas e 
procedimentos que ja nao deveriam existir.

Assim pego prioridade para que o Municipio incorpore o mais urgente 
possivel na legislagao municipal a Lei Federal de Principios de Liberdade 
Economica, 13.874/19.

A Adogao da Lei de Principios de Liberdade Economica se faz 
imprescindivel e esse assunto nao deve ser tratado em segundo piano. 
Segundo o CMLE - Centro Mackenzie de Liberdade Economica:

“A pobreza e uma condigao que existe desde os primordios, em varios 
graus, em praticamente todas as sociedades humanas que ja passaram 
pela Terra. Infelizmente, ela ainda se faz sentir de diversas formas 
atualmente. Embora a pobreza tenha sempre existido, existem maneiras 
conhecidas e consagradas de melhorar as condigoes de vida de todos.
A melhoria nas condigoes de vida e a diminuigao da pobreza passam, 
inexoravelmente pela existencia de elevados indices de liberdade 
individual, facil acesso aos mercados, impostos baixos, credibilidade 
monetaria, governo e regulagao limitados e Estado de Direito, em suma, 
o combate a pobreza esta intimamente relacionado a Liberdade 
Economica.
A Lei n° 13.874, de 20 de setembro de 2019, consagrou no ordenamento 
juridico brasileiro o conceito de liberdade economica. Desde entao e 
possivel dizer que muitos avangos foram feitos. De fato, a aprovagao da 
referida lei representou um marco na historia do pais, pois tornou oficial 
algo que ja e conhecido por todas nagoes que desfrutam de alto grau 
que prosperidade: sem liberdade nao ha prosperidade.
A liberdade economica tal qual se conhece atualmente e baseada em 
quatro pilares fundamentais:
(1) escolha pessoal,
(2) troca voluntaria coordenada pelos mercados,
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(3) liberdade de entrar e competir nos mercados
(4) protegao das pessoas e de suas propriedades.
E possivel dizer que as pessoas somente tem liberdade economica 
quando a propriedade que adquirem sem o uso da forga, fraude ou 
roubo e protegida de ataques de outros, seja de atores privados ou do 
Estado. Pessoas verdadeiramente livres podem desfrutar ou alienar sua 
propriedade (ou o fruto dela), desde que suas agoes nao violem os 
direitos de outros. Assim, livres sao aqueles que podem acessar, 
escolher, negociar, cooperar e competir como quiserem.
Em paises onde ha verdadeira liberdade economica, o papel principal do 
governo se limita a proteger a liberdade individual e de propriedade da 
agressao de outros. Desse modo, o governo serve como verdadeiro 
vigia e garantidor de urn ambiente onde todos possam empreender 
livremente, encontrar trabalho e por fim acumular o fruto de suas 
atividades, gerando urn ciclo virtuoso de prosperidade.”
A situagao atual prejudica o Micro e Pequeno Empresario, e nosso 

trabalho como profissional liberal, empresario contabil, gestores de suas 
empresas e o POVO da cidade, que sentem dificuldades negatives para
prosperar.

Eu quero viver em uma cidade onde haja oportunidades para as pessoas 
e a incorporagao da lei 13.87419 em nosso Municipio e imprescindivel.

Na esperanga de que posso contar com o Legislative e o Executive do 
nosso Municipio e de que este pedido sera atendido em um curto periodo de 
tempo, desejo sucesso.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de abril de 2.021.

DRIGUESSAULO ANDE(
Vereado

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
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Oficio n° 88 - GP

Cajamar, 13 de maio de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 96/2021;
139/2021; 140/2021; 150/2021;
176/2021; 178/2021; 181/2021;
189/2021; 190/2021; 191/2021; 192/2021 e 193/2021, de autoria dos nobres 
Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandre Dias Martins; Cleber Candido 
Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves 
Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose 
Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 7a Sessao Ordinaria, realizada no dia 12 
de maio de 2021.

105/2021; 106/2021; 109/2021; 110/2021 
171/2021; 173/2021; 174/2021; 175/2021 
184/2021; 186/2021; 187/2021; 188/2021

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANDERSOItf RODRIGUES 
Presidente

DEPARTAMENTO 
1 PGISLATIVO 
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

www.camaracajamar.sp.gov.lv e-mail: cmdc@terra.com.br
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