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2836/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 233/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Marcelo da Rocha Santiago e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e 

Empreendedorismo por meio de seu MEMORANDO SMDEE N° 375/2022, copia 

anexa.

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

/
Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal /

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO SMDEE N° 375/2022

Cajamar, 14 de outubro de 2022.

A

Secretaria Municipal de Governo

A/C.: Sr. Secretario Rafael Fernandes de Albuquerque Nunes

C/C.: Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella (Departamento Tecnico Legislative)

Assunto: MEMORANDO N° 2.728/2022 - DTL/SMG DE 06/10/2022, referente ao 
Requerimento n° 233/2022 - 14a sessao

Prezados Senhores,

Em resposta ao MEMORANDO N° 2.728/2022 - DTL/SMG, referente ao 

Requerimento n° 233/2022, que versa sobre se “existe alguma programagao para onde 

os empreendedores do municipio possam expor seus trabalhos, produtos, ou seja, 

uma FEIRA DE EMPREENDEDORISMO”.

Em resposta ao Exmo. Sr. Vereador Marcelo da Rocha Santiago (Marcelo do Gas), 

esclarecemos que esta Secretaria tern como um de seus objetivos proper, desenvolver, 

executar e acompanhar politicas de incentive ao empreendedorismo, com proposito de 

ampliar a atratividade do Municipio para o setor produtivo e de servigos, gerando 

emprego, renda e recursos aos municipes.
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Por esta razao, acrescentamos que ja esta em nosso cronograma, para o primeiro 

semestre de 2023, a realizagao da 1a Feira do Empreendedorismo de Cajamar/SP, com o 

objetivo de fomentar a cultura do empreendedorismo, gerando oportunidades de 

negocios e conectando pessoas fisicas com os(as) empreendedores(as) municipais.

Atenciosamente,

/

'
/

JUNQUEIRAMARIO JORGE DA SILV
Secreterio de Desenvolvimento Ei ico e Empreendedorismo

VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES
Secretario Adjunto de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo

GABINETt DO PREFEITO

Recebido em /V/ /Q 
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Cslacio de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 233 / 2022

CAMARA MUNICIPAL DE- CAJAMAR
Senhor Presidents;,

USUARIO
dina

PROTOCOLO
2415/2022

DATA/HORA 
16/09/2022 11:01:42Senhores Vereadcres

Requeiro dentro das norinas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberate do pienario, a fim de o Exmo. Prefeito Daniio Barbosa Machado e 
aos departamentos competentes, informs a esta Casa de Leis, se exists 
siguma programacao para onde os empreendedores do Municipios possam 
expor seus trabalhos, produtos, ou seja, uma FEIRA DE EMPREENDEDORES

JUST!F!CATIVA

Justifico o present© Requerimento, explanando que a Feira do 
Empreendedor, visa criar um espago no qua! os moradores do municipic 
possam divulgar seu trabalho ou servigo.

Ale.m disso, a exposigao objetiva desenvolver um ambient© benefico, 
contribuindo para a qualidade de vida da populagao, com servigos 
gastronomicos, de cultura, lazer, entre outros, visando fomentar o comercio 
local, com enfase aos empreendedores que residem no bairro ou etn regioes 
adjacentes.

Com essa oportunidade, cria-se uma circunstancia adequada ou 
favoravel a implementagao ou aperfeigoamento de uma atividade economica, 
organizada de forma a viabilizar o surgimento de novos empreendimentos ou 
aumentar a competitividade e gerar o crescimento das micro e pequenas 
empresas atuantes no mercado.

Cabe ressaltar que durante a pandemia, muitas pessoas descobriram no 
empreendedorismo uma maneira de se reinventar e manter o sustento da 
famllia. Diante desse argumento, a intengao e oferecer mais visibiiidade aos 
empreendedores e contribuir para o sucesso dos pequenos negocios.

Mais do que oferecer produtos e servigos, e uma oportunidade para 
estimular o surgimento de novos negocios e estabelecer redes de 
relacionamento focadas ern soiugoes inovadoras.

O empreendedorismo e crucial na geragao de riquezas para o nosso 
municipic promovendo o crescimento economico e melhorando a condigao de 
vida das pessoas. A realizagao da Feira do Empreendedor, serve para mostrar 
que nossos empreendedores sao de suma importancia para o desenvolvimento 
economico da

Pienario Ver. Waldomiro dos Santos, 14 de setembro de 2.022.
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Av^nidfi Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo

MARCELO DO GAZ 
Vereador
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Saulo Anderson Rodripui-
Presidente


