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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
2604/2021

DATA/HORA 
21/09/2021 11:45:19

USUARO 
marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 268/2021. de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes e subscrito pelo Vereador Alexandra Dias Martins, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento 

Urbano, por meio de seu Memorando n° 748/2021-DMTU/SMMDU. copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO BAf 
Prefei

CHADO
nicipal

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



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBIUDADE E DESENVOLVIMENTO URBAHO

Memorando n2. 748 /2021 - DMTU/SMMDU Cajamar, 27 de agosto de 2021.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
Gabinete do Prefeito

Referente: Memorando n.e 2078/21 - DTL/SMG 
Requerimento n.e 268/2021

Trata-se do Requerimento n.9 268/2021 em epigrafe, de 

lavra do Nobre Vereador Alexandre Dias Martins, o qual solicita informa?6es se existe 

projeto que vise a melhoria no transito e na infraestrutura da Rodovia Edgar Maximo 

Zambotto SP-354 do munidpio de Cajamar na altura do acesso para os bairros Maria Luiza, 

Colina Verde, Calcaria, Village Scorpions (principalmente nas rotatorias), Nova Jordanesia e 

Roseira.

0 Departamento de Transito enviara urn oficio para DER -

urn parecer, e assim que nos 

responderem estaremos enviando a esse Departamento Legislative, afim, de enviar os 

esclarecimentos pertinentes a Camara Municipal.

Departamento de Estradas e Rodagens, solicitando

Sem mais,

DEPARTAMENTO i ECNICO 
LEGISLATJVO 
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iej:raglion
ito

Horas

Leandro Mori 
Secretario de Mobilidatfe^

te Arantes
esenvolvimento Urbano

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBILIDADE E DESEWVOLVIMEKTO URBAHO

Offcio DTMU/SMMDU n2 084/21 Cajamar, 27 de agosto de 2021.

Assunto: Requerimento n.e 268/2021 
Projeto de Melhoria

Recebemos em nosso departamento de mobilidade urbana e

transito, o documento de Requerimento do Nobre Vereador Sr. Edivilson Leme Mendes,

onde solicita informa$6es se existe algum projeto de melhoria no transito e na

infraestrutura da Rodovia Edgar Maximo Zambotto SP-354 do municipio de Cajamar na

altura do acesso para os bairros que abrange a Rodovia. Devido o local ser de dommio

estadual; necessitamos de um parecer a fim de que possamos responder se esta solicitagao

e viavel.

Aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e

considera^ao.

Givanilso PeiWa^j 
Secretart^AjOjui

Leandro Moretti 
Secretario de Mobilidade

rantes
snvolvimento Urbano

DEPARTAMENTO TECNJCO 
LEG! SI. ATI VO

i-Ho

3 1 A80 2021
^ nn

llustnssimo Senhor 
Paulo Cesar Tagliavini 
Superintendencia - DER R/cebiao •-! •i'O1

(11) -4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, ns 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
CEP 07793-240 - e mal: dir.transito@cajamar.sp.gov.br

mailto:dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 268/ 2021

GAB8NETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberapao 
do plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, junto tambem a 
Concessionaria CCR AutoBAn, Departamento de Estradas de Rodagem de Sao 
Paulo - DER/SP, Agenda de Transporte do Estado de Sao Paulo ARTESP, e 
demais orgaos responsaveis, informe se existe algum projeto que vise a melhoria 
no transito e na infraestrutura da Rodovia Edgar Maximo Zambotto SP-354 do 
municipio de Cajamar na altura do acesso para os bairros Maria Luiza, Colina 
Verde, Calcaria, Village Scorpions (principalmente nas rotatorias), Nova 
Jordanesia e Roseira. Caso nao haja nenhum projeto, solicito que verifiquem a 
possibilidade do mesmo em carater de urgencia.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento tendo em vista o cenario caotico de 
congestionamento e transito que os motoristas estao enfrentando nas vias de 
Cajamar, principalmente em toda extensao da Rodovia Edgar Maximo Zambotto, 
onde este Vereador ja solicitou outras melhorias que ainda nao foram 
solucionadas.

Nqs ultimos meses temos acompanhado inumeros acidentes nessa via, em 
especial na altura dos acessos para diversos bairros de Jordanesia. Muitos 
motoristas nao respeitam e desafiam as leis de transitos, principalmente por nao 
ter nenhuma fiscalizagao rigorosa ou radares inteligentes no local.

Considerando os fatos citados acima, e de suma importancia que se realize 
um estudo no local e seja /ealizado melhorias que visem sanar o transito, 
implantar fiscalizagao e punir as infragdes, melhorar as sinalizagdes, a mobilidade 
urbana e infraestrutura, afim de diminuir os numeros de acidentes e as fatalidades 
propiciadas em decorrencia disso.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 de agosto de 2021.
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ANEXOS
CAJAMAR

Motorista morre era acidente em 
Cajamax
By Ivan Maotado

O motorista de um Escort, Francisco Ferreira Lima , de 71 
smos, morreu em acidente contra um Furg5o na Rodovia 
Edgard Maximo Zamboto, entre a Marabraz e o trevo do 
bairro Maria Luiza.

■‘Chico Faca”, como era coniiecido, foi socorrido por 
bombeiros, mas nao resistiu aos ferimentos.

Francisco foi candidato a vereador de Cajamar em duas 
cleigdes e foi dono de bar na cidade.

Rom Gabriel

Na noite de terga-feira (15) um Monza fazia ultrapassagem 
na Rodovia Rom Gabriel, sentido Anhanguera, proximo da 
Coca-Cola, quando foi fechado por um carro bianco.

O motorista disse que perdeu controle da diregao, capotou e 
foi bater de fiente contra Tracker que seguia sentido 
Cabreuva.

Quatro pessoas ficarqnt feridas, sendo uma em estado 
aravissimo. As vitimas eat a v am em Monza de Varzea
/X

lisittv- • C'-.jmor

aViais um acidente 

ocorre na Rod. Edgard 

ML Zambotto em 

Jordanesia
O acidente ocorreu na ahura do novo 
empreendimento Vista Bela.

2 de aeosto de 2021
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ANEXOS
CAJAMAR

Motorista morre era acidente em 
Cajamar
By Ivan Macnaao

O motorista de um Escort, Francisco Ferreira Lima , de 71 
tmos, morreu em acidente contra um Furgao na Rodovia 
Edgard Mfiximo Zamboto, enlre a Marabraz e o trevo do 
bairro Maria Luiza.

"Chico Faca”, como era conhecido, foi socorrido por 
bombeiros, mas nao resistiu uos ferimentos.

Francisco foi candidate a vereador de Cajamar em duas 
eleigdes e foi dono de bar na cidade.

Oom Gabriel

Na noite de terga-feira (15) um Monza fazia ultrapassagem 
na Rodovia Dom Gabriel, sentido Anhanguera, proximo da 
Coca-Cola, quando foi fechado por um carro bianco.

O motorista disse que perdeu controle da diregao, capotou e 
foi baler de frente contra Tracker que seguia sentido 
Cabrcuva.

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado 
cravfssmio. As vitimas estavam em Monza de Varzea
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fMals ym acidente 

ocorre na Rod. Edgard 

fVI. Za mb otto em 

Jordanesia
O acidente ocorreu na a/tura do novo 
ernpreendirnento Vista Bela.
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Iviotooiclista sodBre acideinte 

r^ai Edward IVIaximo Za.mfc>otto
By IvArt Macl'todo 
tvlcu-cJ-t 2S, 2021

l_Jn-i rxiotociclista. de 3S sixios sofirevi aoiclentes sz-a-vissii-no nesta 
se^cta-feix-a (2<S> na T^odo-via Edgard IS/ta^ciTXxo Zaxxit>otto, 
F>rd?tii.-rxo de? Jordaxiesia. Ele s<a envol'veu. em colisao contra 
mm. camirxEao e tevc Eatiaras geraeralizadas na pcrna.

P*olicia Rodo'vi^.ria, cjuie atcndcu. a ooorrencia, acioixotj. a 
ctjtiijpe do iiclicdjptcio A.gtxia 1 5 para o saWaracnto do 
ooiadutor da mo to, cjmc corria o risco de tear a. jpema
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MOBIUDADE

REGIAO METRO POL. I TAN A CAJAMAR ESTRADAS

Acidente entre caminhao e 

motocicleta na rodovia 

Edgard Maximo Zambotto 
em Cajamar
Por Eduardo Silva - 26/03/2021 & 304.
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Edgard Maximo 
Zambotto
Z0 dv tt»aio cio 2021

•'SELF-SERVICE * POR KILO • PRATO FEXTO 
• tVIARMITEX PRA RETIRAR NO LOCAL • COMIDA CASEIRA

Lima mulher, ainda nao identificada, 
morreu na hora apds ser atropelada 
urn caminhSo na Rodovia Edgard Maximo 
Zambotto, prdximo do Motel Romance, 
regiao de Jordanesia, em Cajamar. O 
atropelamento ocorreu na noite desta 
sexta-feira (28).
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