
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OF1CIO N° 1.274/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 01 de outubro de 2021.

Referente: Requerimento n° 288/2021
12a Sessao

Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 288/2021, de autoria dos Nobres Vereadores 

Alexandra Dias Martins e Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por 

meio de seu Memorando n° 785/2021-DMTU/SMMDU, copia anexa.

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

Atenciosamente

DANILO BARBO: HADO
Pre Municipal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Memorando n®. 785/2021 - DMTU/SMMDU Cajamar, 08 de setembro de 2021.

f” • iC' o* e rriAo
Departamento Tecnico Legislative 
Gabinete do Prefeito

Horas
Referente: Memorando n.2 2^238/2021 - DTL/SMG 

Requerimento n.s 288/2021

Trata-se do Requerimento n.s 288/2021 em epigrafe, de 

lavra dos Nobres Vereadores Flavio Alves Ribeiro e Alexandro Dias Martins, o qual requer 

informagoes, considerando o Plano de Mobilidade Urbana e exigencias por Lei 14.000, de 19 

de maio de 2020 para todo o territorio nacional, onde devem contemplar assuntos como 

transporte publico coletivo, circulagao de carros e pedestres, acessibilidade para pessoas 

com deficiencia e integrate do transporte publico com o privado, entre outros.

1 - Quais projetos referentes ao Plano de Mobilidade Urbana de Cajamar referem-se aos 

bairros de Polvilho, Jordanesia e Guaturinho?

RESPOSTA - O Departamento de Mobilidade e Transito informa que o Plano de Mobilidade 

Urbana de Cajamar foi elaborado em 2.018, todavia o Projeto de Lei nao foi apresentado a 

Camara Municipal. Diante da atual situagao e das novas diretrizes dessa administragao, a 

municipalidade estd providenciando a abertura de certame licitatorio para a contratagao de 

empresa especializada em elaboragao de Plano de Mobilidade Urbana seguindo os preceitos 

da Lei Federal 14.000/2020 e do Plano Diretor de Cajamar, com a finalidade de 

atualizar o piano jd existente.

rever e

Salientamos, a tltulo de informagao, que a Lei de Federal que 

institui as diretrizes da Politico Nacional de Mobilidade Urbana e a de n? 12.587/2012. A Lei
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Federal 14.000/2020 altera prazo limite para aprovagao do piano. Ela estipula prazo de 

acordo com a quantidade de habitantes. Cajamar se enquadra entre os municlpios ate 

250.000 habitantes, e o prazo e ate 12/04/2023.

2 - Considerando a intensa alteragao e aumento populacional da Regiao de Polvilho, 

Jordanesia e Guaturinho, quais os principals problemas localizados?

RESPOSTA - Relacionados a Mobilidade Urbana sao:

a. Transito intenso nas principals avenidas;

b. Transporte coletivo urbano sobrecarregado em horario de pico.

3 - Em relagao aos problemas acima listados, existem projetos a serem implementados de 

melhoria na mobilidade e transporte publico municipal? Se sim, quais serao?

RESPOSTA - 0 Plano de Mobilidade Urbana contemplard projetos de medio e longo prazo. 

Atualmente podemos listar alguns projetos para implantagdo em curto prazo e outros ja 

execugao:

a) Duplicagao de avenidas;

b) Revitalizagao de sinalizagao vidria;

c) Implantagdo de dispositivos eletronicos de controle efiscalizagao do transito;

d) Implantagdo de sistema rotativo de estacionamento;

e) Implantagdo de terminals rodovidrios nos principals bairros.

em

4 - Existira capacitate de pessoal em relagao a tais melhorias? Em caso positive, quais os 

projetos em relate a tais capacitates?

RESPOSTA - Como citado anteriormente, os projetos acima listados jd estdo em fase de 

execugao ou estardo em breve. Todos sdo ou serdo objetos de contratagdo ou concessdo de 

uso de empresas especializadas detentoras de "know-how" nos respectivos assuntos. A
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municipalidade atuard como fonte de diretrizes alem de severa fiscal da execugao dos 

servigos.

5 - Atualmente, qual analise de desempenho do transporte coletivo das linhas da regiao? 

Existem muitas reclama^oes ou sugestoes formais?

RESPOSTA - A Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano at raves do 

Departamento de Mobilidade Urbana e Transito vem promovendo continuas melhorias dos 

servigos prestados, como ficou evidenciado atraves da recente criagao das linhas 960 - 

PON UN DU VA - JARDIM MURIANO, 965 - LAGO AZUL - CAJAMAR CENTRO e 970 - SAO 

BENEDITO - JORDANESIA, totalizando assim 09 (nove) linhas municipals, com atendimento a 

todos os bairros do munidpio. Vale lembrar que os indicadores de desempenho das linhas, 

tais como cumprimento de partidas e viagens, pontualidade, regularidade e tempo de 

viagem, resultam em uma media de 83% das Ordens de Servigo Operacionais vigente. 

Quanto as reclamagoes, sao bastante pontuais, de 316.417 passageiros transportados 

julho/2021, por exemplo, tivemos apenas 06 reclamagoes, as quais sao analisadas e 

prontamente sanadas. Ja quanto a sugestoes formais, corroboramos que as recebemos 

constantemente desta casa de leis e atraves da equipe tecnica da Divisao de Regulagao de 

Transporte e da empresa concessiondria, sao analisadas e atendidas dentro do possivel.

Sem mais.

em

Leandro Mo/ettfe Arantes
Secretario de Mobillciaqe e Desenvolvimento Urbano
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Senhor Presidente Presirtenti

Senhores Veroadores e Vereadora

Requeremos dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos a 
deliberagao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
informe a esta Casa: Considerando o Plano de Mobilidade Urbana e exigencias por 
Lei 14.000, de 19 de maio de 2020 para todo o territorio nacional, onde os pianos 
devem contemplar assuntos como transporte publico coletivo, circulagao de 
pedestres, acessibilidades para pessoas com deficiencia e integragao do transporte 
publico com o privado, entre outros.

- Quais projetos referentes ao Plano de Mobilidade Urbana de Cajamar 
referem-se aos bairros de Polvilho, Jordanesia e Guaturinho?

2 - Considerando a intensa alteragao e aumento populacional da Regiao de 
Polvilho, Jordanesia e Guaturinho, quais os principals problemas localizados?

3 - Em relagao aos problemas acima listados, existem projetos a serem 
implementados de melhoria na mobilidade e transporte publico municipal? Se sim, 
quais serao?

carros e
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4 - Existira capacitagao de pessoal em relagao a tais melhorias? Em caso 
positive, quais os projetos em relagao a tais capacitagoes?

5 - Atualmente, qual analise de desempenho do transporte coletivo das linhas 
da regiao? Existem muitas reclamagoes ou sugestoes formais?

JUSTIFICATIVA

Justificamos o presente requerimento, tendo em vista 
desenvolver atividades economicas e sociais no perimetro urbano de cidades, 
aglomeragdes urbanas e regioes.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de agosto de 2.021
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XALEX AN DRO Di AS MARTINS 

3/M^rtins Yereador 
MDB - Movimento Democratico Brasileiro

AVIO ALVES RIBEIRO 
\ FLAVIO COMAJO 
A Vereador

Le

Gabinete do Vereador Le Martins
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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO DATA/HORA USUARIO
^'Mnninnn* *n-'3A A'3 marthn

http://www.cmdc.sp.qov.br

