Ofício nº 13/2017

São Paulo, 5 de julho de 2017

Exmo Sr:
João Octaviano Machado Neto
Presidente da CET
São Paulo, SP

Prezado senhor,

A Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ), pessoa jurídica de direito privado inscrita no Ministério
da Fazenda sob número 57.349.094/0001-26, com endereço à rua Alvarenga, 700, Sala 2, Butantã, São Paulo,
neste ato representada por seu presidente Marcelo Gatti Reis Lobo, brasileiro, casado, advogado inscrito nos
quadros da OAB/SP sob o nº 111.891, eleito em assembleia geral ordinária em 17 de agosto de 2016, vem à
presença de Vossa Excelência solicitar a seguinte providência:
1.
Cooperação de uso de terreno da CET situado à av. Engº Oscar Americano para instalação
de uma base da CET e da Polícia Militar:
Atualmente a CET está subutilizando referido imóvel. Nossa proposta é que os moradores do bairro, em
parceria com a SACJ, realizem obras para a construção e adequação desse imóvel, de forma a atender as
necessidades da CET e da Polícia Militar. Hoje a PM mantém duas de suas Companhias dividindo os espaços com o
34º Distrito Policial na Francisco Morato. (Doctos 1 e 2, anexos).
Quase diariamente a Polícia Militar, atuando no auxílio ao trânsito e na prevenção aos crimes estaciona
viaturas bem em frente a esse terreno da CET, por considerá-lo estratégico na segurança.
Nossa proposta é que uma dessas companhias da polícia, a de jurisdição da Cidade Jardim e Morumbi,
sejam adequadamente instaladas nesse novo imóvel. Isso pode contribuir imensamente para a queda no índice de
ocorrências em nossa região, iniciativa que viria a se somar a outras já solicitadas à Secretaria de Segurança
Pública.
Ressaltamos que a Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ) se responsabilizará pelas adaptações
necessárias no local, caso nossa demanda seja atendida.

Atenciosamente
Marcelo Gatti Reis Lobo
Presidente da Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ)
Rua Alvarenga, 700 – Sala 2 – Butantã
CEP 05509-000 – São Paulo, SP
Fone: (11) 3031-6637
contato@cidadejardim.net

