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Guarulhos, 22 de março de 2022. 

 
Ofício nº. 011/2022 

Referência: Solicitação de informações referidas ao Ofício nº 003.2022 

 Corte da grama no entorno do córrego,  

 Desassorear o córrego para que não mais obstrua a fluente, e 

 Manutenção da calçada 

 

PREFEITO DE GUARULHOS 

Att. Excelentíssimo Senhor Gustavo Henric Costa (Guti) – Prefeito 

 

C/C 

Secretaria de Governo Municipal 
Att. Sr. Edmilson Sarlo “Americano” - Secretário de SGM 

Secretaria de Obras 
Att. Sr. Francisco Carone – Secretário de SO 

Secretaria de Administrações Regionais  

Att. Sr. Bruno Gersósimo – Secretário da SAR 

Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação  
Att. Sr. Jorge Alberto Taiar - Secretário da SDCETI 
 
Prefeitura de Guarulhos – Regional Cidade Satélite – Unidade 7  
Att. Sr. Eduardo Rodrigues Pereira da Silva (Dudu) - Administrador da Unidade 7 

 

Prezados Senhores,  

A Associação dos Empresários de Cumbica – ASEC vem, respeitosamente, por meio deste, 

solicitar informações a respeito das medidas tomadas em relação ao apresentado e pleiteado através do 

Ofício de nº 003.2022. 

De acordo com relatos de empresas situadas na região, foi realizado a poda do mato no entorno 

do córrego há cerca de 12 dias, porém, não deram andamento aos trabalhos, não ocorrendo sequer o 

recolhe dos resíduos, que foi abandonado no calçamento. 

  As fortes chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias, reconhecemos que deveriam ser previstas 

para o período do ano, no entanto, é sentido a falta de medidas que protejam os contribuintes neste 

momento, a grande queixa é que estão desamparados, expostos ao risco de integridade e de saúde 

pública, preocupados com possíveis acidentes decorrentes da falta de zeladoria ou pela proliferação de 

ratos e animais peçonhentos, situações essas geradas pela falta de manutenção nas vias locais e no 

córrego que parece estar entupido e não suportar o desague das galerias.  

Os empresários, colaboradores e transeuntes da região demonstram descontentamentos com a 

gestão do município e reclamam dos consecutivos transtornos, exemplo disso são as empresas que vem 

sofrendo com o retorno dessas galerias e com o alagamento no interior de suas fábricas. 

 Diante do exposto, suplicamos novamente a atenção dos órgãos competentes e certos de 

sermos atendidos agradecemos a inestimável colaboração e empenho para as nossas solicitações.  

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
José Araújo Júnior 

Presidente 
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Guarulhos, 11 de janeiro de 2022. 

 

Ofício nº. 003/2022 

 

PREFEITO DE GUARULHOS 

Att. Excelentíssimo Senhor Gustavo Henric Costa (Guti) – Prefeito 

 

C/C 

Secretaria de Governo Municipal 

Att. Sr. Edmilson Sarlo “Americano” - Secretário de Governo 

Secretaria de Obras 

Att. Sr. Francisco Carone - Secretário 

Prefeitura de Guarulhos – Regional Cidade Satélite – Unidade 7  

Att. Sr. Eduardo Rodrigues Pereira da Silva (Dudu) - Administrador da Unidade 7 

 

Prezados Senhores,  

A Associação dos Empresários de Cumbica – ASEC vem, respeitosamente, por meio deste, 

solicitar que sejam executadas vistorias na Rua Nova Veneza, Rua Sisa e Avenida Nova Brasil, 

todas na Cidade Satélite de Cumbica – Guarulhos/SP, nas proximidades da empresa Gerdau, 

pois recebemos informações de que no local estão ocorrendo grandes incidências de 

enchentes e relatos de aumento no número de insetos e roedores. 

O calçamento da via também foi alvo de reclamações e demanda para manutenção, o local 

abriga ponto de ônibus e a calçada está desmoronando, podendo provocar acidentes aos 

transeuntes, além de gerar insegurança a todos que ali transitam.   

Solicitamos que seja executada de modo imprescindível a manutenção na referida via pública, 

onde pleiteamos: 

 Corte da grama no entorno do córrego, 

 Desassorear o córrego para que não mais obstrua a fluente, e 

 Manutenção da calçada 

Diante do exposto, solicitamos a atenção dessa conceituada Secretaria, encaminhando 

agentes para as manutenções referidas. 

Desde já agradecemos a inestimável colaboração e empenho para esta solicitação.  

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

José Araújo Júnior 

Presidente 
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