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PROTOCOLO
2719/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 205/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Jefferson Rodrigo Oliveira Silva e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento 

Urbano por meio do seu Memorando n° 806/2022- DEMUTRAN, e pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos por meio de seu Memorando n° 

2.752/2022- SMISP, copias anexas.

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MAC 
Prefeito Municipal

/

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

Prapa 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, 22 de setembro de 2022.Memorando ne 806/2022 - DEMUTRAN

A i;0 I'nK.
W,Secretaria Municipal de Governo 

Departamento T^cnico Legislative

Referente: Requerimento nc. 205/2022 - Memorando ne. 2.563/2022 - DTL/SMG

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

Nobre Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, o qual pleiteia a possibilidade de 

reimplantar o itinerario anterior da linha de onibus (circular) 910, com objetivo de torna- 

lo mais eficaz e viavel aos passageiros que dependem da mesma, bem como a instalagao 

de iluminagao publica no local e proximidades.

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupaqao do 

Digno Vereador, atento as necessidades de nosso Municipio.

D'outra volta, informamos que, varias mudanqas foram feitas 

na operaqao das linhas, com o objetivo, principalmente, de torna-las mais eficientes 

atendimento ao desejo do usuario de chegar a seu destine com maior rapidez.

Todas as alterapoes foram objeto de estudos e levantamentos 

realizados pela equipe de planejamento operacional com o intuito de viabilizar o novo 

sistema de transporte implementado no final de fevereiro deste ano, considerando, 

inclusive, a integraqao tarifaria que possibilita a utilizagao de mais de uma linha sem a 

necessidade de pagamento adicional.

no

Assim, informamos que o itinerario da antiga linha 910 e 

atualmente atendido integralmente pelas linhas 915 - CONJUNTO MARIA LUIZA - 

PORTAL DOS IPES, 940 - PORTAL DOS IPES - PANORAMA e 945 - PORTAL DOS IPES -

LSR \

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, n? 28 - Distrito do Polvilho - Cajarnar/SP 
CEP 07793-240 - e mal: dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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PANORAMA, todos contemplados pelo sistema de integragao tarifaria atraves do Cartao 

Bern Cajamar.

Ja quanto a iluminapao publica, sugerimos o envio deste 

instrumento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

Sem mais.
Atenciosamente,

ENG2. JAIMEIaLBERTO ZAMBELLI
d\re|'OR

Denrutran

% J
ETTE ARANTES
MUNICIPAL

LEANDRO M1
SECRET AP

Secretaria Municipal de Mpbilitiad^e Desenvolvimento Urbano

mBmBM ■h—waianis i
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Cajamar, 04 de outubro de 2022.
Memorando n° 2.752/2022-SMISP

Ao
DEPARTAMENTO DE APOIO TECNICO E LEGISLATIVO 
A/C: Michelle Alves de Oliveira.

Referente: Memorando 2.638/2022 - DTL/SMG
Assunto: Requerimento n° 205/2022 - Vereador Jefferson Rodrigo 
Oliveira Silva.

Em resposta ao requerimento supracitado, vimos informar que o 

local solicitado faz parte da faixa de domlnio do DER - Departamento de 

Estradas e Rodagem, sendo a Prefeitura impossibilitada de realizar 

implantaqao de lluminaqao Publica ou qualquer outro tipo de obra no local.

Aproveitando para externar nossos votes de elevada estima e distinta
considerapao.

Atenciosamente,

oL 1/arJonadabe Furquim da Silva
gente de Pollticas Publicas

Eng. Ricardo Silas Thefmaz
Secretario Adjunto de Infraestrutufa e Servipos Publicos

GABiNETE DO PREFEITO

| Recebidoem J J.
Raul-Lopes CardosoAs h mm

Sec'fetario M unicipa I itrutura e Servipos Publicos

(11) 4446 7841 PRAC, A IOSE RODRIGUE', DO NASCIMI NTO, 10
Cl:NTRO - t.AIAMAR / SP - CEP 07752-060



1 ' IHstsdo de Sac Paulo

,X-

CAMARA MUNICIPAL OS CAJAMA
APROVADO em clisc.uss5o e vo(.^C-° 1 
na .V.V- sessSo,

____ ) votes favo-A*-’^
X” ) votoi con-si'i'ri.

REQUERSMENTO N° 205 / 20^ JiUJjife- "
-------------------------- ^ 0 t /.v'
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Saulo
em

d<^f40 Igue!:
Senhor Presidente

S s n h o re s Ve re a d ores, /

✓

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos deliberate 
do plenario, a fim de o Exrno. Prefeito Dar.ilo Barbosa Machado informe a esta Casa de

itinerario anterior da linha oe ombusLeis, sofcre a possibilidade de reimplantar o 
(circular) 910, corn objetvo ta tcrna-lo mais eficaz e viavel aos passageiros que 
dependeim da mesma, bem como peso que seja feita a instalaqao de ilummaqao
publica no local e proximidades.

JUSTIFiCATIVA

vista que devido a nova rota feitaJustifico o presents Requerimento, tendo 
ceio dnibus da linha 910, rnuitos passajeiros reclamam terem sido lesados diante ca 
T.enor eficacia que a rota apresents, detre eles, a grande maioria trabalham nas 
proximidades da Marabras a embarcavam e desembarcavam no ponto localizado 
debaixo ca passarela; hoie eles precisam caminhar uma distancia muito maior, fazendo 
urn trajeto a qual nao ha sequer iluminaqao apropriada, tornando o ambiente hostil e 
Derigoso. em especial para mulheres (grande maioria que utilizam a linha).

Recentemente uma mulher que caminhava at6 o ponto de dnibus durante a 
noite, passou por mementos de panico ao ser perseguida por um homem claramente 
mat intencionado que por sorte saiu de se encalgo quando um grupo de ciclistas se

em

aproximou. , , , ,
Alem de todos esses transtornos citados o local de embarque / desembarque, 

nao tem sequer abrigo para proteger da chuva e sol forte e iluminaq§o. (foto anexa)

Plsnario Ver./Weldomirc dos Santos, 08 de Agosto de 2.022.

'"/VI.□O PREf:ElT0\ /GABlNETE
OEFFEvlRS'OW RODRIGO OLIVEIRA SILVA 

Vereador f^unicipal de CajamarRecebidoem
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