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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 268/ 2021

GABINETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao 
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, solicit© que verifiquem a 
possibilidade do mesmo em carater de urgencia.

JUSTIFICATIVA

Jusiifico 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.

Nos 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 
urn estudo no local e seja realizado melhorias que visem sanar o transito, 
implantar fiscalizagao e punir as infragoes, melhorar as sinalizagoes, 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.

r /

EDIVILS1 msAl
O reacror

CAMARA MUi^SCfPAL DE CAJ/VMAR
A.PROVADO ern-\discussao e votag.K unica
na JJ' \ ; /■ Jl
com 1 ^ l

e 0 tncL
LvQtos favoraveis 

/ \ yt>tos contraries
MUNICIPAL DE CAJAMAR

□ATA/HORA 
04/08/2021 11:59:23

CAMARA
usuArio
martha JJ_/ CD 120d

Saulo Aim
emPROTOCOLO

2220/2021 [odrigues



ANEXOS
OAJAMAR

Motorista morre cm acidente cm 
Cajamar
By Ivan Machado 
DecumtJMr 16. 205

O motorista dc um Escort. Francisco Ferreira Lima , de 7 1 
em acidente contra um Furgao na Rodoviaanos, morreu

Edgard Maximo Zamboto. entre a Marabraz c o trevo do 
bairro Maria Luiza.

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

Francisco foi candidate a vereador dc Cajamar cm duas 
eleivoes e foi dono dc bar na cidade.

Dom Gabriel

Na noite de terva-feira (15) um Monza fazia uitrapassagem 
Rodovia Dom Gabriel, sentido Anhanguera. prbximo da 

Coca-Cola, quando foi fechado por um carro branco.
na

O motorista disse que perdeu controle da direc?ao, capotou e 
foi hater de frente contra Tracker que seguia sentido 
Cabreuva.

Quatro pcssoas flcaram feridas, sendo uma cm estado 
cravissimo. As vitimas cstavam em Monza de Varzea

nicio > Cajarr

CAJAMAR

Mais um acidente 

ocorre na Rod. Edgard 

M. Zambotto em 

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

2 de agosto de 202 i
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Edgard IVIa^cimo Zambottoria
By Ivao IVloobacJo 
fv/larcb 20. 2021

X_Jm motociol ista cie 38 a nos sofreu aoidente ^ra^issimo nesta 
sexta-feira (2<S> na R.odovia Edgard FVlaximo Zambotto, 
prox-imo do Jordanosia. Elo so
um caminhao e te-vo fratnras generalizadas na perna.

/V Policia Rodoviaria, cjuie a tendon a oeorreneia, ae ion on a 
ecpiipe do Heliedptero A-gnia 1 5 p£ira o
eondutor da moto. cjue corria o risco de ter a perna

en-v<_> 1 veli em eolisao contra

salvamento do
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REGIAO METROPOLITANA CAJAMAR

Acidente entre caminhao e 

motocicleta na rodovia 

Edgard Maximo Zambotto 

em Cajamar
<_-> 304Por Eduardo Silva - 26/03/2021
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• SELF-SERVICE • POR KILO • PRATO FEITO 
- MARMITEX PRA RETIRAR NO LOCAL - COMIDA CASEIRA

Uma mulher, ainda n5o identificada, 
morreu na hora apos ser atropelada por 

caminhao 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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Ofi'cio n° 152- GP

Gajamar, 12 de agosto de 2021

Senhor Prefeito

Requerimentos autenticas dos
242/2021; 246/2021 247/?n?i ’ .236/2021; 237/2021; 241/2021
255/2021: 256/2021;' 262/2021 •' 264/2021 •’ 252/2021: 254/2021;
270/2021; 271/2021; 272/2021 273/2021 27 268/2021: 269/2021;
nobres Vereadores: Adiison Aparecido Pinto'^ai e 275/2021. de autoria dos
Candido Silva; Diogo de Carvalho lit*, n^-A X^dr° D'as Martins.' Cleber
Edivilson Leme Mendes Flavio Alves Rihe' 0?lyw ^der da Silva Dom|ngues;
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva I Pah'™’ Z^d!i Gonfalves Carnauba Cintra;
i-ilho; Marcelo da Rocha Santiaao' Sauln Cord®lro Galvao, Manoel Pereira
de Carvalho, apresentados e aprovafos na l l 's^sro or65 6 Tar?'Si0 Moreira 
11 de agosto de 2021 Sessao Ordmana, realizada no dia

art. 248 incisoSri^ni^r^TnT*,03 tme;Ci°nados acima- atendam o 
213, de 14 de dezembro ?nnR tern° desta Casa de Le/'s e Resolugao n°
Organica do MumcSo de Cajamar COnJU9 ° C°m 86 incisos XXVI1 da Lei

^ , 4. Aproveitamos a oportunidade para renovar
■cie , Qda estima e distinta consideragao. nossos protestos de
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idente
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Excelentissimo Senhor 
DANJLO BARBOSA IV1ACHADO
Prefeito Municipal
Hraga Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP
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