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Saulo Anderson Rodrigues

Presidente

Camara Municipal de Cajamar

Com os mens cordiais cumprimentos e em atentjao ao contido no Oficio n° 026 - GP, remetido pela 
Camara Municipal de Cajamar, que encaminha Mo9ao de Apelo n° 001/2022, para providencias 
carater de urgencia relacionadas aos acidentes de transito frequentes na Rodovia Edgar Maximo 
Zambotto (SP-354).

em

Inicialmente, e necessario esclarecer que a SP-354, Rodovia Edgar Maximo Zambotto nao e 
operada pela Concessionaria AutoBan mas sim, pelo Departamento de Estradas de Rodagens de 
Sao Paulo (DER/SP).

Tambem informamos que existe conexao da SP-354 com a faixa de dominio da Concessionaria 
AutoBan, tendo em vista que a origem da SP-354 e no km 38 da SP-330, Rodovia Anhanguera. O 
dispositive formado pela uniao das duas Rodovias e parte da faixa de dominio da Concessionaria 
AutoBan, razao pela qual a mesma foi questionada sobre a acidentalidade no dispositive.

<
Em resposta, a AutoBan esclareceu que no dispositive, considerando todos os movimentos nas 
al^as, nos ultimos 3 (tres) anos foram registrados 34 (trinta e quatro) acidentes, sem nenhuma 
vitima fatal e com vitimas leves ou ilesas. Informou ainda que os acidentes mencionados no oficio 
da Camara Municipal ocorreram no trecho administrado pelo DER/SP e longe da influencia do 
dispositive.
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A Concessionaria salientou que os acidentes no dispositive sofrem grande impacto do polo geiadoi 
de demanda da LP Marabraz, sendo importante recordar neste contexto que recentemente a area de 
seguran^a se manifestou em resposta a Indicate n° 1036/2021 do Gabinete do Vereador Marcelo 
do Gaz da Camara de Cajamar.
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Agenda de Transporte do Estado de Sao Paulo 
DGR Gabinete da Diretoria Geral

O pleito da mencionada indicagao foi de melhorias nos pontos de onibus de fronte a LP Marabiaz 
e, com apoio da area de acessos da DOP/GSS, restou esclarecido que os pontos de onibus sao de 
responsabilidade da LP Marabraz. Ademais, o acesso ao empreendimento enfrenta processo ^ 
sancionatorio, tendo em vista que apos a aprova9ao do projeto, o particular realizou ampliagao, nao 
validada pela ARTESP, desconfigurando a proposta inicial e trazendo impacto no sistema viano
concedido. 0 processo sancionatorio continuara em tramite sob responsabilidade da area de ----
da DOP/GSS na ARTESP.

acessos

Sendo assim, prestadas as infonnagoes pertinentes, manifesto votos de aprego e distinta 
consideragao.

Atenciosamente,

Sao Paulo, 06 de abril de 2022.

Caio Miranda Carneiro 
Secretario Executive 

DGR Gabinete da Diretoria Geral
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Agenda de Transporte do Estado de Sao Paulo 
DOR GSS Seguranga Viaria

Despacho

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Assunto: ENCAMINHA COPIA AUTENTICA DA MO(;AO DE APELO N° 01/2022, DE 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDIVILSON LEME MENDES QUE TRATA-SE DAS 
PROVIDENCIAS RELACIONADAS AOS ACIDENTES DE TRANSITO FREQUENTES NA 
RODOVIA EDGAR MAXIMO ZAMBOTTO 
Numero de referenda: PROT.SIGA 579838, OFICIO N° 026 - GP

A Diretoria de Operagoes.

Senhor Diretor,

Trata-se do Oficio n° 026 - GP, remetido pela Camara Municipal de Cajamar, que encaminha a 
Mogao de Apelo n° 001/2022, para providencias em carater de urgencia relacionadas aos acidentes 
de transito frequentes na Rodovia Edgar Maximo Zambotto (SP-354).

Inicialmente, e necessario esclarecer que a SP 354, Rodovia Edgar Maximo Zambotto nao e 
operada pela Concessionaria AutoBan, mas, sim, pelo Departamento de Estradas de Rodagens de 
Sao Paulo (DER/SP), confonne se observa a fl. 21, ARTESP-CAP-2022/24238 (http://www.der.sp. 
gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/PesquisaRodovias.aspx, acessado em 04.04.2022 as 9h30min).

Isto esclarecido, tambem informamos que existe conexao da SP 354 com a faixa de dominio da 
Concessionaria AutoBan, tendo em vista que a origem da SP 354 e no km 38 da SP 330, Rodovia 
Anhanguera. O dispositive formado pela uniao das duas Rodovias e parte da faixa de dominio da 
Concessionaria AutoBan, razao pela qual a mesma foi questionada sobre a acidentalidade no 
dispositive (E-MAIL.DOP.0291/2022, fls. 9/13, ARTESP-CAP-2022/21177).

Em resposta (fls. 14/20, ARTESP-CAP-2022/24234), a AutoBan esclareceu que no dispositivo, 
considerando todos os movimentos nas algas, nos ultimos 3 (tres) anos foram registrados 34 (trinta 
e quatro) acidentes, sem nenhuma vitima fatal e com vitimas leves ou ilesas. Informou ainda que os 
acidentes mencionados no oficio da Camara Municipal ocorreram no trecho administrado pelo DER 
/SP e longe da influencia do dispositivo (fls. 17/20).
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LUA Concessionaria salientou que os acidentes no dispositivo sofrem grande impacto do polo geradoi 

de demanda da LP Marabraz sendo importante recordar neste contexto que recentemente a aiea de 
seguranga se manifestou em resposta a Indicagao n. 1036/2021 do Gabinete do Vereador Maicelo 
do Gaz da Camara de Cajamar (ARTESP-EXP-2022/00893).
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Agenda de Transporte do Estado de Sao Paulo 
DOR GSS Seguranga Viaria

O pleito da mencionada indicagao foi de melhorias nos pontos de onibus de fronte a LP Marabraz 
e, com apoio da area de acessos da DOP/GSS, restou esclarecido que os pontos de onibus sao de 
responsabilidade da LP Marabraz. Ademais, o acesso ao empreendimento enfrenta processo 
sancionatorio (protocolo ARTESP n. 376.048/17), tendo em vista apos a aprovagao do projeto o 
particular realizou ampliagao nao validada pela ARTESP, desconfigurando a proposta inicial e 
trazendo impacto no sistema viario concedido. O processo sancionatorio continuara em tramite sob 
responsabilidade da area de acessos da DOP/GSS.

Diante de todo o exposto, se acordo, sugerimos retomo do presente a DGR Assessoria Parlamentar 
para retomo ao interessado.

Respeitosamente,

Sao Paulo, 04 de abril de 2022.

Luiz Rafael Dos Santos Leite 
Especialista em Regulagao de Transporte III 

DOR GSS Seguranga Viaria

Cibele Andrade Alves 
Superintendente de Area 

DOR GSS
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AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO~
Agencia de Transporte do Estado de Sao Paulo 

Diretoria de Operagoes

Despacho

Assunto: Mogao de Apelo n° 001/2022.

N° DO DOCUMENTO: ARTESP-DES-2022/11567

A
Assessoria Parlamentar

Trata-se do Oficio n° 026 - GP, remetido pela Camara Municipal de Cajamar, que encaminha a 
Mogao de Apelo n° 001/2022, para providencias em carater de urgencia relacionadas aos acidentes 
de transito frequentes ocorridos na Rodovia Edgar Maximo Zambotto (SP-354).

Tendo em vista o exposto pela Gerencia de Sinalizagao e Seguranga por intennedio do ARTESP- 
DES-2022/1 1186-A, que acolho, restituo o presente a essa Assessoria Parlamentar para envio das 
informagoes apresentadas por esta Diretoria de Operagdes.

Sao Paulo, 05 de abril de 2022.

Walter Nyakas Junior 
Diretor

Diretoria de Operagoes
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Oficio n° 026 - GP

Cajamar, 11 de fevereiro de 2022.

Senhor Diretor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria cdpia aut£ntica da Mopao de 
Apelo n° 01/2022, de autoria do nobre Vereador: Edivilson Leme Mendes e 
subscrita pelos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias 
Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva 
Domingues; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gonpalves Carnauba Cintra; Jefferson 
Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; 
Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e 
Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentada e aprovada na 1a Sess3o OrdinSria, 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de
elevada estima e distinta consideragSo.

DRIGUESSAULO ANDER
Presidefite

Excelentissimo Senhor, 
DIRETOR GERAL DA ARTESP 
GIOVANNI PENGUE FILHO
Rua Iguatemi, 105 - Itaim Bibi- 
CEP:01451-011 
Sao Paulo - S/P

A V. PROF. WAI ' M S’ PR ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP
146-614X / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

e-mail: cnulc@terni.com.brw ww.camaracaj ama r.sp.
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&
Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APELO M° 001 / 2022

GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHOj

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votes de apelo ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Danilo 
Barbosa Machado, junto tambem a Concessionaria CCR AutoBAn, Departamento de 
Estradas de Rodagem de Sao Paulo - DER/SP, Agencia de Transporte do Estado 
de Sao Paulo ARTESP, e demais orgaos responsaveis, para que intercedam com 
providencias em carater de urgencia relacionadas aos acidentes de transito frequen- 
te na Rod. Edgar Maximo Zambotto.

Justificativa

Justificamos a presente moqao de apelo considerando que ja foram lealizadas 
poreste vereador, inumeros pedidos para essa referida via, tanto no que diz respeito 
ao transito quanto aos acidentes que vem se tornando urn problema cada vez mais 
frequente em nossa cidade.

Nao e de hoje que temos acompanhado os inumeros acidentes nesta rodovia, 
so nesta semana. no dia 19 de Janeiro de 2022 tivemos dois acidentes, urn jovem de 
21 anos (Gustavo Marques) e do Gao Mazieiro que havia completado no inicio do 
mes 41 anos, todos vieram a obito imediatamente, deixando seus familiares e ami
gos enlutados. Alem dos problemas do transito, falta de fiscalizaqao, muitos motoris- 
tas nao respeitam e desafiam as leis de transitos, principalmente por nao ter nenhu- 
ma fiscalizaqao rigorosa ou radares inteligentes no local.

Considerando os fatos citados acima, e de suma importancia que se realize 
um estudo no local e seja realizado melhorias que visem sanar o transito, implartar 
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 Santps", 22 de Janeiro de 2022.

EDIVILsWt

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
martha

DATA/HORA 
31/01/2022 17:53:59
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167/2022
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Cajamar: agente da Guarda Civil Municipal morre apos grave 

acidente entre carro e onibus
Colisao frontal ocorreu na rodovia Edgar Maximo Zamboto, proximo ao trevo de Jordanesia: 
arredores do Centro de Distribui^ao da Marabraz
RODOLFO ANDRADE
19/01/2022 19:20 | Atualizado 19/01/2022 19:45
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Um homeramorreu, na tarde desta quarta-feira (19), apos grave acidente entre carro e onibus suburbano na rodovia 
Edgar Maximo Zamboto, Cajamar. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas atenderam a ocorrencia e o 
helicoptero Aguia 14 da Policia Militar (PM) foi acionado para auxiliar no resgate. A vitima ficou presa nas ferragens 
sendo retirada pela corpora^ao, porem, o obito foi constatado pelo medico do Aguia. 0 local e preservado pela Guarda 
Civil Municipal (GCM).

As informagSes iniciais apontam que o veiculo perdeu o controle, entrou no sentido contrario da via e atingiu o 
coletivo frontalmente. As causas do acidente sao desconhecidas. 0 local passara por pericia.

NOTADEPESAR
A Prefeitura de Cajamar lamenta o falecimento do Kleber Maziero, Guarda Municipal de Cajamar que trabalha como 
servidor publico ha mais de 12 anos e ficou conhecido pelos cajamarenses como Mestre Gao. Uma pessoa muito 
popular e querida por todos da cidade. Gao foi vitima de uma fatalidade. Um acidente ocorrido na tarde desta quarta- 
feira (19), na Rodovia Edgard Maximo Zambotto, onde o veiculo em que eleconduzia bateu de frente com um 
onibus. Kleber Maziero tinha 41 anos de idade e era conhecido por realizar diversas agoes voluntarias na cidade como 
grupo de Capoeira e doagoes de brinquedos em datas cornemorativas. Ele deixa sua esposa e seus dois filhos. Neste 
momento de dor e constemagao, a Prefeitura de Cajamar presta sinceras condolencias aos familiares e amigos de 
nosso eterno Mestre Gao pela perda irreparavel.

//

NOTA DE PESAR - PREFEITO DE CAJAMAR
Nunca estamos preparados para a perda de um amigo, ainda mais quando e uma fatalidade. Kleber Maziero, nosso 
querido e etemo Mestre Gao, era um dos mens parceiros de dia a dia, que nos deixou hoje, vitima de um acidente 
fatal. Um Mestre cheio de sonhos, praticou o amor ao proximo, fez muitas boas agoes em vida e, sem duvidas, sera 
etemamente lembrado com carinho por todos que tiveram a honra de conhece-lo! Essa foto voce mesrno postou e 
escreveu "juntos ate o fim". Tenha certeza que estamos juntos ate depois do fim! Sua esposa Fabiane e seus dois 
filhos (Cecilia e Bernardo) podem contar sempre comigo para o que precisar! Estou em oragao para que Deus de 
muita forga e amparo para todos nos! Descanse em paz, Gao. Danilo Joan

*A reportagem foiatualizada as 19I121 desta quarta-feira (19), com as respectivasnota depesarda Prefeitura de 
Cajamar e do chefe do Poder Executivo do munidpio, Danilo Joan.
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VIDEO - [IMAGENS FORTES]: idoso morre apos ser atropelado por moto no Km 21, em Osasco
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Motociclista morre em acidente na Edgard M&ximo Zambotto

Motociclista morre em acidente na Edgard Maximo 

Zambotto

Ivan Machado

Um motociclista morreu na manha desta quarta-feira (19) em acidente de transito na Rodovia 
Edgard Maximo Zambotto, na regiao dos presidios, entre Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha e 
Cajamar.

A vitima tentou ultrapassagem e bateu de frente contra caminhao.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) foram destacadas para o local e fizeram a 
preservagao do local para pericia da Policia Cientifica e ocorrencia da Policia Rodoviaria.

O motociclista nao teve a identidade divulgada.

Foto: Destaque Regional
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PESQUISA DE RODOVIAS
Estattsticas

Superficie:Jurisdigao:Municipio:Codigo da Rodovia:Tipoda Rodovia:

Caracterfsticas SelecioneSdlecioneVSelecioneSP354Eko

Regional/Operadora:Administra^ao:Contagem Volum6trica Classificat6ria - 
VDM

Pim (km e mt):Inicio (kmemt): r VTodas
j 5

Pesquisar
Localizai;ao de Radares Umpar Pesquisa por Nome de Rodovia (Denominacao)

Pontos de Pesagem de Vefculos
Const rvacao SuperficieJurisdicao AdministraqaoResidancia de 

Conserva^So
RegionalInicial ;krn) Final (km) Extenslo (km) Municipio

Unidade Bisica de Atendimento - UBA
10.03 PAV - PavimentadaDEREstadualSao Paulo 10.03Cajamar42.000 3.30036,200

PAV - Pavimentada10.03Estadual DERSao Paulo 10.03Franco da RochaValores de Peddgio 4,95046.95042,000

PAV - Pa-.-imentada10.03DEREstadualSao Paulo 10.03Franco da Rocha49,300 2.85046.950

PAV - Pavimentada01.02Estadual DER01.02Campo Limeo Paulista Campinas56,100 6,30049,300

DUP • Duplicada01.02DEREstadualCampinas 01.02Campo limpo Paulista0.67056,77056.100

PAV - Pavimentada0102DEREstadualCampo Limpo Paulista Campinas 01.0258,100 133056,770

PAV - Pavimentada01,02Estadual DERCampinas 0102Campo Limpo Paulista3.22061,32058,100

PAV - Pavimentada0102Estadual DER01.02CampinasJarinu70,430 9,11061.320

DUP-Duplicada01.02Estadual DERCampinas 01.02Jarinu72.030 1,60070.430

PAV - Pavimentada01.02DEREstadual01.02Campinas77.496 5.466 Jarinu72.030

PAV - Pavimentada0102Estadual DER01.03CampinasAiifcaia79,600 2,10477,496

SIGA^


