MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito Em 26 de novembro de 2018 .

OFÍCIO N° 2396/2018

Ao
Excelentíssimo Senhor
JÉFERSON YASHUDA FARMACÊUTICO
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua Sôo Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente :

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta
ao Requerimento n° 1658/18, de autoria do Vereador ELIAS CHEDIEK, juntamos ao
presente o incluso expediente subscrito pelo Senhor Secretário Municipal do Trabalho e
do Desenvolvimento Econômico, em resposta a solicitaçôo do Nobre Parlamentar.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa
estima e consideraçôo .

EDINH
Prefeito
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MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico

~ÇMC>/SMTDEri2 07/2018

Araraquara, 26 de novembro de 2018

A Sua Senhoria a Senhora
GRAÇA PINOTI
Coordenadora Executiva de Articulação Institucional

Ref. Requerimento nº 1.658/2018
Senhora Coordenadora:
Venho, pelo presente, informar que há concordância desta Secretaria quanto à
necessidade de regulamentar o comércio ambulante de gêneros alimentícios, na
esteira do proposto pelo nobre Vereador.

Igualmente, esta Secretaria informa que desde o recebimento da referida
indicação tem se debruçado sobre o tema, por meio de diálogos intersecretariais a
respeito a da proposta, considerando a diversidade de órgãos municipais envolvidos.

Por fim, informa que será publicada, nos próximos dias, Portaria do Chefe do
Executivo formalizando um grupo de trabalho (composto por representantes da
Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Justiça e
Cidadania, da Sec retaria de Saúde, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano) que será responsável por finalizar, no prazo de
90 (noventa dias), a proposta de regulamentação e submetê-lo ao Chefe do Executivo
na forma de minuta de projeto de Projeto de Lei .

Ao Ensejo, aproveito a oportunida

para reiterar meus mais sinceros votos de

estima e cons ideração.

Cordialmente,

Secretari a Municipal do Tra

·
Vice-Prefeito

