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DATA/HORA 
01/07/2022 11:00:56Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 159/2022, de autoria do Nobre Vereador Tarcisio 

Carvalho, subscrito pelo Vereador Cleber Candido Silva, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e de 

Desenvolvimento Urbano, por meio de seu Memorando n° 538/2022 - DMUT, copia 

anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente

0\ CHADODANILO
feito Municipal

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

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, 27 de junho de 2022.Memorando ne 538/2022 - DMUT

A
Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

orando n9.1.384/2022 - DTL/SMGReferente: Requerimento n9.159/2022- Mem

Prezado(a) Senhor(a),

Trata-se do instrumento legislative em epigrafe, de lavra do

pelo Edit Cleber Candido Silva, o qual 

o as gestantes cajamarenses com o passe

Nobre Vereador Tarcisio Carvalho, subscrito

requer o envio de Projeto de Lei contempland 

livre nos transportes publicos municipals.

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupagao dos 

Dignos Vereadores, atentos as necessidades de nosso Municipio.

D'outra volta, informamos que a Lei Municipal n9 955, de 01 de
j

junho de 1998, preve em seu artigo 29 a gratuidade as passageiras gestantes, mediante 

a emissao do Cartao Bern Cajamar.

LSI
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Assim, conforme documento anexo, notificamos a empresa 

concessionaria quanto ao cumprimento do beneficio.

Sem mais.
Atenciosamente,

Vy

LEANDRO MORETTE ARANTES
SECfRfTARIO MUNICIPAL

omlidade e Desenvolvimento UrbanoSecretaria Municipal de

C?

2 8 JUN 2022
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Cajamar/SP, 27 de junho de 2022.

Offcio n2 056/2022 - DMUT/SMMDU

Referente: Gratuidade a passageiras gestantes

Prezado Senhor,

Diante da promulgagao da Lei Municipal nQ. 955, em 01 de 

junho de 1998, solicitamos de Vossa Senhoria, as providencias necessarias quanto ao 

cumprimento do disposto no Artigo 2Q, senao vejamos:

Art. 22 A empresa concessionaria ou permissionaria devera expedir a 
respectiva carteirinha de identificagao a interessada, que tera gratuidade no 

transporte ate o final da gestagao. (...)"

Sendo o que tmhamos a solicitar, subscrevemos, reiterando 

sinceros votos de elevada estima e distinta consideragao.

Sem mais.
Aten ciosa men te, n.

\
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LEANDRO V.ORETTE ARANTES
SECRE'ARIO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Mobfljdade ^Desenvolvimento Urbano

V.

Ao
VSr. JOAO CARLOS CAMILO 

Diretor de Operates 
Auto Vi agio Urubupunga Ltda.
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ESTADO DE SAO PAULO

LEI N° 955, DE 01 DE JUNHO DE 1-998.

Dispoe sobre: “O desembarque de passageii'as pela portas de entrada nos
coletivos das linhas municipais.”

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA RIBAS DE ANDRADE, Piefeito 
Municipal de Cajamar, Estado de Sao Paulo, no uso das atribui9oes legais, 
faz saber, que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei:

Artigo 1°) - Os coletivos das empresas concessionarias ou pennissionarias de 

linhas municipais de auto-onibus deverao oferecer conduces as passageiras 
gestantes, com gravidez acima de 03 ( tres ) meses, a desembarcarem pela 

porta de entrada.

Artigo 2°) - A empresa concessionaria ou permissionaria devera expedir a 
respectiva carterinha de identificapao a interessada, que tera gratuidade no 

transporte ate o final da gestaipao.

Artigo 3°) - Esta Lei entrara em vigor.na data de sua publicapao, revogadas 

as disposifoes em contrario.

Prefeitura Municipal de Cajamar, 01 de Junho de 1.998.

\ ^ ---------- *
ANTONIO CARLOSO LIVE IRA RIBAS DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Direbria na data supra.

arecidod(elima
iretor de Admmistrafao
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Senhor Presidente em
S

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberate do douto Plen£rio, que o excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa 
Machado, a possibilidade de enviar a esta Casa de Leis, PROJETO DE LEI, 
contemplando as GESTANTES Cajamarense com o passe livre nos transportes 
publicos municipais.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento e feito em atendimento as inumeras 
reinvindteagoes em meu gabinete das mumcipes gestantes, moradoras de 
bairros distantes das unidades de saudes que dao assistencia a sua localidade, 
necessitam utilizar os transportes publicos e que em sua maioria nao tern 
recursos financeiros nem ao menos para o custo de vida dteria, acabam quase 
que todas deixando de realizar executar o seu pr§ natal adequadamente e que 
acarreta em inumeras consequSncias: entre elas problemas na sua gestaqao, 
complicates no parto, entre outras demandas ao servigo de Saude e tamb6m 
para o Municlpio.

Sendo este o objetivo maior desse Vereador, na certeza que os nobres 
Edis membros do legislative Cajamarense ir3o se sensibilizar com a questao e 
assim viabilizarem uma soluto para essa demanda da sociedade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 02 de junho de 2.022.

TARCISTO CARVALHO 
VEREADOR
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