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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 885/2022 de autoria do Nobre Vereador Marcelo da Rocha 

Santiago, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por meio de seu Memorando n° 803/2022- 

DEMUTRAN, copia anexa.

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

DANILGf BARBOSA MACHADO 
/Prefeito Municipal

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

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 setembro de 2022.Memorando 803/2022 - DEMUTRAN

A GABINETE DO PREFEITO

Recebido em

As / min

Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Indicagio ns. 885/2022 - Memorando ne. 2.535/2022 - DTL/SMG

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

Nobre Vereador Marcelo do Gaz; o qual pleiteia a possibiiidade de incluir no percurso 

de uma linha de onibus, a Rua Antonio Francisco de Souza e a Rua Eldorado, ambas no 

bairro Santa Terezinha, Jordanesia, Cajamar/SP.

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupagao do 

Digno Vereador, atento as necessidades de nosso Municipio.

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

operapao das linhas, com o objetivo, principalmente, de torna-las mais eficientes no 

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

Todas as alteragoes 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 integrapao tarifaria que possibilita a utilizagao de mais de uma linha sem a 

necessidade de pagamento adicional.

na

Apesar dos cuidados tornados na implementagao das 

mudangas, continuamente sao feitos ajustes na operagao sempre que detectadas 

oportunidades de melhoria no atendimento ao usuario, porem, no caso em tela, a 

viabilidade do atendimento do pleito, demandara a adequagao do viario e a instituigao 

de regras para utilizagao do espago publico por parte dos moradores do local.
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Com efeito, ambos os logradouros nao dispoem de 

acostamento, possui curvas acentuadas com a presenga de postes da rede eletrica de 

urn lado e do outro, muitas arvores, praticamente no leito carropavel, impedindo o 

trafego seguro de veiculos de grande porte; como e o caso do 6nibus; vale lembrar 

ainda, que nas proximidades dos aludidos logradouros, nao ha nenhum local adequado 

para a execugao de manobra segura e para ponto de retorno.

Ademais, a distancia entre o cruzamento da Av. Pedro 

Celestino Leite Penteado, por onde trafegam os onibus alocados na operapao da linha 

910 - SANTA TEREZINHA - POLVILHO, ate os mencionados logradouros, e considerada 

pela boa tecnica de planejamento operacional.

Por fim, e imprescindivel mencionar que, a implementagao 

desse atendimento implicara no aumento da distancia entre urn ponto e outro da linha 

910, acarretando no aumento do tempo necessario para o deslocamento e, por 

consequencia, na insatisfapao dos atuais passageiros.

Sem mais.
Atenciosamente,

CjLlvv^
ENGQ. JAIME ALBERTO ZAMBELLI

DIR 'OR
Dermitran
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LEANDRO MdRETTE ARANTES
secretar\o MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Mobiliiiade e Desenvolvimento Urbano
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EsUkio cie Silo Paulo

GAB!METE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

SMP1CACAG N° 885 /2022

Senhor Presidente:

Senhores Veread ores:

Indico ao Executive Municipal, no sentido de que Sua Excelencia intervenha 
juntamente com a empress Auto Aviapao Urupunga, que estude ha possibilidade de incluir 
no percui'sc de uma linha de onibus, na Rua Antonio Francisco de Souza e na Rua 
Eldorado, ambas situadas no bairro Santa Terezinha - Jordanesia, Cajamar - SP

J U S T I F 1 C A T I V A

Justifico a referida indicacao, tendo em vista que os moradores da Cidade cie 
Cajamar. vem soiicitando ha algum tempo a extensao da linha, devido, nao ter uma linha 
que passe proximo aos locais supracitados, por ser urn local ermo, onde os moradores 
senteim medo de transitarem no periodo noturno.

Dlante disso, e necessario que os onibus passem peios locais citados, para melhor 
seguranca aos moradores, que retornarao a suas residencias em seguranpa apos um dia 
de trabalho de estudo na faculdade ou da escola.

Plenario Waldomiro dos Santos, 26 de agosto de 2022
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