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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 083/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por 

meio de seu Memorando n° 0830/2021, copia anexa.

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

SI
Atenciosamente,

r-

ADODANILO BARB 
Prefeit

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
PABX: 011 4446-7699



(prefeitura do Munirtpio de Cajamar
ESTADO DE SAO PAULO

Departamento de Fiscalizagao

Cajamar, 12 de maio de 2021.
Memorando l\|e 0830/2021.

A Secretaria Municipal de Governo 

Ao Departamento Tecnico Legislative
DEPARTAMENTO

l-EGISLATIVO

Referente: 513/2021 - DTL/SMG
Assunto: Requerimento 083/2021

1 3 MAI mi

Prezada Senhora,

Em resposta ao requerido 

legislagao citada, cabe-nos preliminarmente informar
considerando-se que o teor que menciona a

* que a Lei Municipal 
Complementar n° 071 de 22 de dezembro de 2005 foi integralmente revogada e 

substituida pela Lei Complementar n° 183 de dezembro de 2019 que em seus
artigos 12 ao 16 discorre sobre a materia em questao.

E finalmente informamos que como prerrogativa do Departamento de 
Fiscalizagao e norteado pelos principios explicitos na Constituigao Federal: a 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia, zelando pelo o 

piincipio da boa administragao, isonomia, do interesse publico, da 
proporcionalidade, da finalidade, da motivagao, entre tantos outros, temos agido

com rigor para o cumprimento da legislagao vigente, fiscalizando e aplicando 

quando necessario medidas administrativas tais como, notificagoes e embargos. 

Colocamo-nos a disposigao para duvidas que se revelem necessarias.

Sendo o que nos cumpre, subscrevemo-nos.

t u

Jose A
Fiscal d 
CRT-SF

iSwCamargo Junior
/bras4 re 14.912 
TO/677863

Evanderson Carlos da Silva
Gestor de Departamento de Fiscalizagao

End.: Prafa JosiS Rodrigues do Nascimento, 30 - Agua Fria - Cajamar/SP - CEP 07750-750 - Tel ■ (11)
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Estado de S§o Paulo

REQUERIMENT O N° 083 / 2021

Requeremos dentro das normas regimentals desta Casa, apos 
deliberapao do douto plenario, que o governo Municipal atraves das secretarias 
competentes, intensifique a fiscalizapao, para que seja aplicado na integridade o 
art.16 da lei federal n° 5194/66 e o artigo 16 da lei municipal n° 071/05, que trazem 
a obrigatoriedade do poder publico e a iniciativa privada de-afixar placas 
informativas durante a realizapao de obras dentro das divisas municipais 
seguintes informapoes:

• Nome do profissional
• Tftulo profissional
• N° de registro no Crea
• Atividade(s) pela(s) qual(is) 6 responsive! tecnico
• Nome da empresa que representa (se houver)
• Numero da(s) ART(s) correspondente(s)
• Dados para contato
• Valor total da obra
• Data de inicio
• Data pre vista para o termino
• Numero do convenio federal ou estadual (se houver)

JUSTIFICATIVA

Justificamos o presente requerimento, considerando que os vereadores 
desta Casa de Leis, sao frequentemente questionados pelos municipes sobre as 
obras que estao acontecendo em diversos pontos de nossa cidade e sem 
nenhuma identificapao.

A placa de obra tern o objetivo de mostrar para a sociedade que os servipos 
realizados naquele local possuem responsaveis tecnicos/profissionais legalmente 
habilitados. Alem de ser urn mecanismo de valorizapao e transparencia do poder 
publico junto a sociedade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Sapips, 08 de margo 2021.
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