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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 048/2021, de autoria do Nobre Vereador Tarcisio 

Moreira de Carvalho e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, por meio 

de seu Memorando n° 594/2021 SMISP, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO B
unicipalP

2. ^2Z/C^/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



CAJAMAR
PREFEITURA

INFRAESTRUTURA E SERVIfOS PUBLICOS

Cajamar, 15 de margo de 2021.

Memorando n° 594/2021-SMISP

Ao
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO 
A/C: Michelle Alves de Oliveira

Referente: Memorando 406/2021 - DTL/SMG
Requerimento n° 048/2021 - Vereador Tarcisio Moreira de Carvalho.

Em resposta a indicagao supracitada, informamos que o local se 

encontra em processo de regularizagao fundiaria, se faz necessario 

primeiramente o termino do processo de regularizagao para a realizagao do 

servigo solicitado.

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

Atenciosamente,
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Estado de S3o Paulo o
&GABINETE DO VEREADOR msr>.o

REQUERIMENTO N° 048 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Requeiro, nos termos do regimento desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do Plen^rio, que o Excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa 
Machado verifique junto a Secretaria competente da municipalidade e informe 
se existe no Bairro KM 43, rede de energia etetrica que atenda a todas as 
casas dos moradores. Caso existam residencias onde nSo haja o fomecimento 
de energia el&trica, requeiro sejam realizados os estudos e tomadas as 
medidas necess^rias para extensao da rede eletrica naquele bairro, a fim de 
que todos os municipes que nele residam tenham energia etetrica em suas 
casas.

JUSTIFICAT1VA

O presente requerimento 6 feito em atendimento as reinvihdicagdes da 
populagSo, e busca garantir que os moradores do Bairro Sao Benedito, Km 43 
possam viver em suas casas com algum conforto. A energia eletrica 
e essencial para garantir a dignidade humana, para que as pessoas possam ter 
o minimo necess£rio, como uma geladeira para preservar seus alimentos, 
chuveiro etetrico para urn banho quente e televis^o para descontrair e se 
informar. Sua falta caracteriza verdadeira exclusao social, especialmente com a 
nova realidade trazida pela pandemia, onde a comunicagao, o trabalho e o 
estudo, e ate mesmo as relagoes humanas, migraram para o mundo digital, 
dependendo todas as atividades de acesso a aparelhos eletronicos e, 
obviamente, energia eletrica.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 17 de fevereiro de 2.021.
« •*

Alves Ribelro 
[ereador

ISIO MOREIRA DE CARVALHO 
VEREADOR CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
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