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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 280/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Saulo Anderson Rodrigues e subscrito por demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento 

Urbano por meio de seu Memorando n° 1.006/2022- DEMUTRAN, copia anexa.

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

Atenciosamente

HADODANILO BARE 
Prefeito

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
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Cajamar/SP; 21 de novembro de 2022.Memorando nQ 1.006/2022 - DEMUTRAN

S^cretaria Municipal 
de Gove'nr,A
2 i nov m

>( -A
Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative)

J
Referente: Requerimento n^. 280/2022 - Memorando n^. 2.968/2022 - DTL/SMG

Prezado(a) Senhorla),

Trata-se do Instrumento Legislativo em epigrafe, de lavra dos 

Nobres Vereadores Tarcisio Moreira de Carvalho, Marcelo da Rocha Santiago e Cleber 

Candido Silva, os quais pleiteiam informa^oes quanto as atividades de fiscalizaqao do 

adequado funcionamento das plataformas elevatorias para cadeirantes dos onibus que 

transitam na cidade.

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupaqao dos 

Dignos Vereadores, atentos as necessidades de nosso Municipio.

D'outra volta, corroboramos que conforme informaqoes da 

empresa concessionaria dos servigos de transporte coletivo de passageiros, as 

plataformas elevatorias dos veiculos, sao revisadas periodicamente, conforme previsto 

no piano de manutengao preventiva em duas (R1 e R27).

Vale ressaltar que tais revisoes sao executadas conforma a 

quilometragem percorrida que, em termos de tempo, equivale a mais 

dezesse dias.

ou menos
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Ademais, independentemente de estar incluida no piano de 

manutengao preventiva, a eventual ocorrencia de defeito e prontamente comunicada 

pelo motorista com a abertura da correspondente ficha e imediatamente reparada pelo 

departamento de manutengao.

Sem mais.
Atenciosamente,

ENG5. JAIME 4BERT0 ZAMBELLI
D RETOR 
Demutran

y
LEANDRO MORBTTE ARANTES

SE^RETARIO MUNICIPAL
Secretaria Municipal dq Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
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TMiiMre
Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e ap6s 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
informe se ha fiscalizagao no funcionamento adequado das plataformas 
elevatorias para cadeirantes dos onibus que transitam na cidade.

JUSTIFICATIVA

Justifico o importante pedido em questao, apos ter sido procurado por 
representantes da populagao e informado que infelizmente se tornou rotineiro que 
veiculos de transporte coletivo estejam com suas plataformas quebradas, 
inviabilizando que o usuario cadeirante possa assim como qualquer outra pessoa 
utilizar o meio de transporte.

Apos expor a terrivel circunstancia, evidencia-se urn total descaso por parte 
das empresas, que devem ser informadas quanto o nosso conhecimento deste caso, 
bem como espera-se que providencias sejam tomadas para solucionar a questao.

E imprescindivel que consigamos respaldar essas pessoas e garantir 
acessibilidade para toda a nossa populagao.
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