
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 134/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 16 de margo de 2021.

Referente: Requerimento n° 043/2021
02a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuAmo
martha

DATA
19/03/2021

PROTOCOLO
507/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente 

atengao ao Requerimento n° 043/2021. de autoria dos Nobres Vereadores Marcelo 

do Gaz, Adilson Aparecido Pinto, Izelda Gongalves Carnauba, Flavio Alves Ribeiro e 

Alexandro Dias Martins, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por meio de seu Memorando 

n° 185/2021- DMUT, copia anexa.

em

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

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

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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Memorando n° 185/2021 - DMUT

Cajamar/SP, 10 de margo de 2021.
0*

A
Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative

Referente: Requerimento n°. 043/2021 - Memorando n°. 402/2021 - DTL/SMG

Trata-se do instrumento legislative em epigrafe, de lavra 

do Nobre Vereador Marcelo informagoes quanto a possibilidade de criagao de 

uma linha de onibus ou 

bairro Lago Azul.
micro-onibus para atendimento dos moradores do

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupagao
do Digno Vereador, atendo as necessidades de nosso Municfpio.

D’outra volta, corroboramos que apos estudos tecnicos 

realizados pela equipe tecnica do Departamento de Mobilidade 

Transito e
Urbana e

da empresa Auto Viagao Urubupunga Ltda., a unica possibilidade 

de ligagao entre um bairro e outro que permite o transito de onibus caracteriza 

a linha como intermunicipal uma vez que entra no municipio de Santana de 

Parnaiba, neste sentido a EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes 

que, diante da saturagao da malha viaria e doUrbanos se manifesta

LSR(11) 4408-S212- Rua Ver Joao Cardoso, n° 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
utP 07793-240 - e mal. dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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comprometimento do fluxo veicular nos diversos polos de atragao de 

o Departamento de Transportes 

- DTP/SP, tern apresentado restrigoes 

assim, ate que haja 

a empresa em

demanda no municlpio de Sao Paulo 

Publicos do Municlpio de Sao Paulo

quanto a modificagao ou criagao de atendimentos
qualquer alteragao no piano viario do Municlpio de Sao Paulo, 

tela esta impossibilitada quanto a criagao de novas linhas, portanto 
impossibilitados de acolhimento ao pleito, e ainda, informam que o local ja
atendimento linha 120PR1 Cajamar (Lago Azul) - Sao Paulo (Perns)

Sem mais.
Atenciosamente,

EM PEREIRA DO NASCIMENTO
GERENTE DE DIVISAO 

Divisao de Regulagao de Transportes

JOSE M,

ENG. JAIME (ALBBRTO 2AMBELLI
GESTOR DE DEPARTAMENTO 

Departamento de Mob/lidade Urbana apsito

LEAND
(s^CretArio municipal

Secretana Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

morette arantes
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Estado de S2o Paulo

GABINETE DO VEREAPOR MARCELO DO GAZ A?
.0Sxc^f,^r' &REQUER1MENTO N° 043 / 2021 0
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Senhor Presidente:
•'j v°

C^^ Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberagao do Douto 
Plenario, que o Executive Municipal junto aos brg^os competentes da municipalidade, para 
que os mesmos informem a esta Casa de Leis, se h£ alguma possibilidade de criar uma 
linha de dnibus ou micro-dnibus para atender os moradores do bairro Lago Azul.

!
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Justifico o presente requerimento, tendo em vista que os moradores do bairro 
soltem com a falta do transporte, principalmente aos finais de semana que passam apenas 
duas vezes ao sabado e uma vez no domingo, hajayista que o direito de ir e vir e de todos 
e o transporte publico e, assim, imprescindivel para vitalidade econdmica, a justiga social 
e eleva a qualidade de vida. \

t
Plenario Waldomiro dos Santos, 04pepevereiro de 2021
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