
PREFEITURA DO MUNIClPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.229/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 05 de outubro de 2022.

Reauerimento n° 207/2022Refe rente:
12a Sessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
dina

DATA / HORA 
06/10/2022 09:40:10

PROTOCOLO
2680/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente 

atengao ao Requerimento n° 207/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo por meio seu 

MEMORANDO SMDEE N° 362/2022, pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano por meio dos Memo n° 458/2021 DPUPH, Memorando n° 

770/2022, DEMUTRAN e pela Secretaria Municipal de Educagao por meio de seu 

MEMORANDO n° 736/2.022- SME, copias anexas.

em

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

IACHADODANILO
Prefeito Municipal

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

Praca Jos<§ Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP CEP 07752-060
V PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO SMDEE N° 362/2022

Cajamar, 03 de outubro de 2022

A

Secretaria Municipal de Governo

A/C.: Sr. Secretario Rafael Fernandes de Albuquerque Nunes

C/C.: Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella (Departamento Tecnico Legislative)

Assunto: MEMORANDO N° 2.490/2022 - DTL/SMG DE 13/09/2022, referente ao 

Requerimento n° 207/2022 - 12a sessao

Prezados Senhores

Em resposta ao MEMORANDO N° 2.490/2022 - DTL/SMG, referente ao 

Requerimento n° 207/2022. que versa sobre o andamento da implantagao do 

Poupatempo (requerimento 244/2021).

Conforme informado aos nobres Vereadores no memorando SMDECTI N° 

154/2021, no dia 28 de junho de 2021, foi assinado pelo dignissimo chefe do poder 

executive a carta de intengoes para a implantagao do posto POUPATEMPO CAJAMAR. 

Atualmente, a municipalidade esta aguardando a assinatura do convenio por parte da 

PRODESP, apos a referida assinatura correra o prazo determinado para a implantaga^e 

operagao do POSTO POUPATEMPO CAJAMAR \

(11) 4446-0030 - RUA AVELINO TOLEDO DE LIMA, 208 
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Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de elevada 

estima e considerapao.

Atenciosamente

/]

VINICIUS DPSOUZA RODRIGUES
Secretario Adjunto de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo

GABiNETE DO PREFEITO
i
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Cajamar, 20 de setembro de 2022.

Memo. N° 458/2021 - DPUPH 

A Secretaria Municipal de Governo 

Departamento de Apoio Tecnico e Legislative 

Referente: Requerimento n° 207/2022 - 12° Sessao 

Assunto: Resposta ao Memorando n° 2517/2022 - DTL/SMG GXirNETEDOPREFEiTO\

Ks
Recebidoem

Prezado (a) Senhor (a) !

Em atengao ao memorando de n° 2517/2022 - DTL/SMG em que pese a 

manifestagao contida no Requerimento n° 207/2022, ao qual requer-se elucidagoes acerca 

dos pontos 5 e 6 respectivamente, esclarecemos que; quanto a moradias populares, ate a 

presente data nao ha urn programa habitacional que contemple familias com a entrega de 

unidades habitacionais, entretanto, ha estudos em andamento nesse Departamentonovas
objetivagao a conclusao desse projeto.

No que diz respeito as Regularizagoes promovidas por este Departamento, vale 

frisar que todos os procedimentos realizados, tern base na Lei Federal n° 13.465/2017, que 

dispoe sobre a regularizagao fundiaria rural e urbana.
A priori e a regularizagao das areas marcadas como ZEIS, criadas pela Lei 

Complementar n° 095 de 2007, regulamentada pela Lei Complementar n° 149 de 2014, no 

entanto, isso nao representa impeditivo para o estudo de outras areas que nao tern essa

designagao.
Informamos que recentemente realizamos a entrega das matriculas dos Nucleos 

D.E.R Jordanesia e Parque Sao Roberto II aos 25/09/2022 em evento oficial, estas que 

sao provenientes da fase final do procedimento de regularizagao Fundiaria.

(11) 4446 - 7699 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30
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Bairro da Olaria por exemplo, esta em fase final deOutro nucleo, como o

regularizagao.
Estimamos que ate o termino do ano de 2022 haja a legitimagao dos municipes

cadastrados do nucleo Olaria.
Salienta-se que ha outros nucleos em fase de estudo, objetivando a possibilidade 

de regularizagao da situagao fundiaria, como o Bairro do Sao Benedito e Vila da Vitoria,

por exemplo.
Estima-se que ate meados de 2023 havera a elucidagao de todos os pontos

concernentes ao procedimento de regularizagao destes.
Nao obstante, salientamos que outras areas do Municipio estao sendo estudadas e 

avaliadas, visando a sua melhoria no que diz respeito a questoes; infraestrutura e 

ambientais atraves dos apontamentos realizados por este Departamento, visando a 

regularizagao.
Aproveito a ocasiao para expressar bons prestimos ao Vosso Departamento. 

Colocamo-nos a disposigao para esclarecimentos.

SERGIO MARQUES FERREIRA BRAGHI^ ' 
RE: 14.993^^3

Sergio Braghin
Agente Administrative

tad
Camila Rlavia Rosa Barreto

Gestora de Departamento de Habitagao

Leandro MOrette Arantes
Secretario Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
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Cajamar/SP, 14 de setembro de 2022.Memorando nQ 770/2022 - DEMUTRAN

A
Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative)

Referente: Requerimento 207/2022 - Memorando n^. 02488/2022 - DTL/SMG

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

Nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro.

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupagao do 

Digno Vereador, atento as necessidades de nosso Municipio.

D'outra volta, informamos, no que tange ao Departamento 

Municipal de Mobilidade Urbana e Transito, os itens que segue:

1, 2 e 3 - A construgao de terminals de onibus, de uma 

rodoviaria intermunicipal, bem como de projeto de mobilidade para cadeirantes na 

cidade, sera contemplada no Plano de Mobilidade Urbana, o qual sera desenvolvido por 

empresa privada ainda em fase de contratagao pela municipalidade.

4, 5, 6 e 7 - Nao competem a este Departamento.

8 e 9 - O servigo de Transpose Escolar e regulado pela Lei 

Federal nQ. 9.503/97, artigos 136 ao 138, senao vejamos:

“Art. 136 - Os veiculos especialmente destinados a condugao 
coletiva de escolares somente poderao circular nas vias com 
autorizagao emitida pelo orgao ou entidade executives de 
trdnsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto:

'FEEBINE TEDO PREjn&Tol 
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/ - registro como vefculo de passogeiros;
II - inspegao semestral para verificagao dos equipamentos 

obrigatorios e de seguranga;
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centlmetros de largura, a meia altura, em toda a extensao das 
partes laterals e traseira da carrogaria, com o distico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carrogaria pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas,'
IV -equipamento registrador instantdneo inalteravel de 

velocidade e tempo;
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
VI - cintos de seguranga em numero igual a lotagao;
VII - outros requisitos 
estabelecidos pelo CONTRAN."

"Art. 137 - A autorizagao a quese ref ere o artigo anterior devera 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com 
inscrigao da lotagao permitida, sendo vedada a condugao de 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo 

fabricante."

"Art. 138 - O condutor de veiculo destinado a condugao de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
I - ter idade superior a vinte e urn a nos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - (VETADO).
IV - nao ter cometido mais de uma infragao gravissima nos 12 

(doze) ultimos meses;
(Redagao do inciso IV dado pela Lei n. 14.071/20, em vigor a 

partir de 12/04/21)
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentagao do CONTRAN."

e equipamentos obrigatorios

*
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Ja a inspegao semestral e realizada de acordo com o calendario 

determinado pelo Governo do Estado de Sao Paulo, conforme o final da placa do veiculo 

escolar (dados abaixo), porem, cumpre-nos destacar que atualmente esta etapa e 

executada atraves de agendamento, e vindo a ser adimplida de maneira rapida e 

pratica, e ainda, conforme a disponibilidade e preferencia do condutor, sem a 

necessidade de interruppao dos servipos.

Final 1 - primeira quinzena de fevereiro e de agosto 

Final 2 - segunda quinzena de fevereiro e de agosto 

Final 3 - primeira quinzena de marpo e de setembro 

Final 4 - segunda quinzena de marpo e de setembro 

Final 5 - primeira quinzena de abril e de outubro 

Final 6 - segunda quinzena de abril e de outubro 

Final 7 - primeira quinzena de maio e de novembro 

Final 8 - segunda quinzena de maio e de novembro 

Final 9 - primeira quinzena de junho e de dezembro 
Final 0 - segunda quinzena de junho e de dezembro

Sem mais.
Atenciosamente,

ENGQ. JAIMBAL&ERTO ZAMBELLI
Dl R

Demutran

LEANDRCjTMQRETTE ARANTES
SECRETA^Q MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

LSR
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CAJAMAR
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cducacAo

Cajamar, 14 de setembro de 2022.

MFMQRANDO n° 736/2.022 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG 
Departamento Tecnico Legislative
At. Sr3 Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Reauerimento CMC n° 207/2022

Prezada Senhora

Em atengao ao Requerimento CMC n° 207/2022, 

atraves do qual o nobre Vereador Flavio Alves Ribeiro requer da Administragao Municipal 

que informe: V - Se existe estudo ou projeto para que a Lingua Brasileira de Sinais 

(Libras) seja implementada de forma a abranger o maior numero de orgaos municipal's 

da cidade’’.
Considerando que a Educagao Bilingue de Surdos 

destinada aos alunos surdos, surdo-cegos, com deficiencia auditiva sinalizantes, surdos 

com altas habilidades ou superdotagao ou com outras deficiencias associadas que 

optaram pela modalidade de educagao bilingue de surdos. A Educagao Bilingue de 

Surdos sera ofertada em Lingua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira lingua, e em 

portugues escrito, como segunda lingua nas escolas regulares e em polos no 

Atendimento Educacional Especializado no contraturno do ensino regular.

Informamos que o que cabe a Secretaria Municipal de 

Educagao e a oferta de forma individual do Professor Interprete de Educagao Basica - 

Libras aos alunos surdos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino de 

Cajamar.

ENDEREC'O: PRAQA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO, CAJAMAR/SP CEP 07752-060 

Teiefone: ill) 4446-0040

1uABINETE DO PREFEITO
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CCtOCACAO

For fim, quanto ao oferecimento aos demais orgaos da 

deve ser estudado junto as outrasmunicipalidade, compreendemos que o mesmo 

Secretarias Municipals.
Sem mais para o momento, renovamos nossos

protestos de elevada estima e distinta considerapao.

/

Pwf^ux. Reals Souza 
Secretario Muhlcipal de Educapao

ENDERECQ: PRAQA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO, CAJAMAR/SP CEP 07752-060 

Telefone:fll) 4446-0040
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