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1895/2021 dinaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 186/2021 de autoria do Nobre Vereador Edivilson Leme 

Mendes, encaminhamos as informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por meio de seu Memorando n° 488/2021- 

DMUT, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito lyiunicipal j

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar/SP, 09 de junho de 2021.Memorando n- 488/2021 - DMUT

A
Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Referente: Requerimento n9.186/2021 — Memorando n9.1.174/2021 DTL/SMG

Trata-se do Requerimento Legislative em epigrafe, de lavra do 

Nobre Vereador Edivilson Leme Mendes, o qual solicita informagoes sobre o Plano de 

Mobilidade Urbana de Cajamar, principalmente para as regioes mais populosas 

os distritos de Jordanesia e Polvilho.

como

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupagao do

Digno Vereador, atendo as necessidades de nosso Municipio.

D'outra volta, corroboramos que a municipalidade nao 

dispoe de um Piano de Mobilidade Urbana aprovado, contudo, o Departamento de 

Mobilidade Urbana e Transito vem desenvolvendo atraves da Divisao de Engenharia 

de Transito e Mobilidade, inumeros trabalhos visando a melhoria da mobilidade 

urbana, dentre eles, podemos destacar os projetos para a iimplanta^ao de 08 (oito) .

rotatorias e a reformulagao de uma ja existente. Na Av. Tenente Marques, serao 

implantadas 03 (tres) novas rotatorias e 02 (dois) dispositivos de retorno.
novas
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Ja o Distrito de Jordanesia devera receber mais 03 (tres)

rotatorias nos principals cruzamentos.

Vale lembrar ainda, que tambem se encontra em estudos.

a duplicate da Rua Jose Marques Ribeiro e um novo acesso a Rodovia Anhanguera, 

partindo da propria Rua Jose Marques Ribeiro, passando pelo bairro dos Portais, 

regiao central do Polvilho e seguindo ate acessar a SP-330 no km 30, proximo a 

empresa Natura.
Trata-se de uma obra de grande porte que visa a 

significativa redu$ao do volume de vei'culos que se utilizam da Av. Tenente Marques 

como rota de passagem para outros municipios, proporcionando assim melhora

exponencial na fluidez do transito da regiao.

Quanto aos principais problemas localizados, informamos 

que se dao devido ao aumento do volume de veiculos, principalmente pelas 

implantagdes de novos empreendimentos na cidade, mas hoje o municipio conta com 

instrumentos regulatorios como a Lei n9. 1780/19 e a Lei Complementar n9.175/19 

que tratam da contrapartida das empresas no caso de impactos a vizinhangas.

ambientais e ao transito.

No que tange ao transporte publico municipal, o 

Departamento de Mobilidade Urbana e Transito, atraves de sua Divisao de Regula?ao 

de Transportes vem desenvolvendo diversos estudos quanto aos novos pontos de 

demanda, atraves da implanta^ao de novas linhas, tais como: 950 - 

TERESINHA / SAG LUIZ, 960 - PONUNDUVA / JARDIM MURIANO, 965 - LAGO AZUL / 

CAJAMAR CENTRO e 970 - SAG BENEDITO / JORDANESIA, e ainda, atraves da 

implantacao de corredores de onibus, como a da Av. Jordano Mendes.
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Ressaltamos que devido a aproximagao do vencimento 

do Contrato de Concessao n^. 062/2011, iniciamos os tramites necessaries para a 

renovagao do mesmo, porem, por meio da implantagao de um sistema de transporte 

coletivo do tipo troncal, que trara uma redugao nos intervales entre as partidas e o 

aumento da praticidade e maiores opgoes aos usuarios, mitigando os problemas 

detectados no atual sistema.

Sem mais.
Atenciosamente,

GirpuMARTIN
GE^ftflE DE DIVJ6AQ 

Divigcio de Engenharia de Tra

REGI

e Mobilidade

JOSE K1ARDEM PEREIRA DO NASCIMENTO
N/ gerente^Se divisao 

Divlsao de Regulagad.de Transportes

LEANDRO WIORETTE ARANTES
secr™rio municipal

Secretaria Municipal de Motlilidade e Desenvolvimento Urbano
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Estado de Sflo Paulo

REQUER1MENTON0 186/2021

GABiNETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentais da Gasa, apbs deliberagao 
do plen&rio, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, requisitando-lhe 
informagoes sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Cajamar, principalmente para 
as regioes mais populosas como os distritos de Jordan§sia e Polvilho. Solicit© que 
preste ^ Casa as seguintes informagoes:

^1. Quais projetos referentes ao Plano de Mobilidade Urbana de Cajamar 
para regiao de Jordanesia e Polvilho?

.2. Considerando a intensa alteragao e aumento populacional da Regiao, 
principalmente com a instalagao de muitas empresas e galpoes em nosso 
municipio, quais os principais problemas localizados?

3. ^Existem projetos que visam diminuir o transit© e melhorar a mobilidade e 
transporte publico municipal? Se sim, quais serao?

U./Wtualmente. qual analise de desempenho do transporte coletivo das 
^nnhas que atendem nosso municipio?

N

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, considerando o crescimento da cidade
quanto em empresas, galpoes, industrias e 

empreendimentos, acarretando urn aumento muito grande de fluxo de carros, 
vimds a urgencia e a necessidade para que seja adotado medidas para meJhorias 
no Piano de Mobilidade Urbana de Cajamar, para que essas agoes sejam 
realizadas de acordo com as normas e reais necessidades de nosso municipio.

Send© assim, este requerimento tern por interesse obter informagoes sobre 
como e quando serao resolvidos os problemas de mobilidaie urbana de nossa 
cidade, para que assim o Executive e o Legislative possam adotar medidas para 
evitar maiores transtornos aos nossos municipe

Plenario Ver. Waldomino c

tanto em populagao,

itos, 07 io de 2021.
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