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PROTOCOLO
3642/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 417/2021, de autoria do Nobre Vereador Diogo 

Carvalho Utsunomya, e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos 

as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano, por meio de seu Memorando n° 1.077/2021 - 

DMTU/SMMDU. copia anexa.

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

Atenciosamente,

/
DANILO BARBQSA MACHADO

refeito 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 n2. 1077/2021 - DMTU/SMMDU Cajamar, 08 de dezembro de 2021.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
Gabinete do Prefeito GABn

Referente: Memorando n.2 3091/21 - DTL/SMG 
Requerimento n.e 417/2021
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Em resposta ao Requerimento n.^ 417/2021 em epigrafe, do 

Nobre Vereador Diogo de Carvalho Utsunomiya, informamos que:

- As lombadas das Ruas Moreais, Perola Rosa, Alamandas, 

Imbaubas, Rua das Agucenas, ja consta na planilha de implantagao encaminhando a Secretaria 

de Infraestrutura. Portanto sugerimos que seja solicitado a Secretaria de Infraestrutura a 

informa^ao quanto a programagao;

- Quanto a melhoria do fluxo de embarque e desembarque 

Escola Eliseu Gomes - Portal informamos que ja foi realizado a sinalizagao necessaria;

- Apos estudo tecnico verificamos a necessidade de 

implantagao proibido estacionar na Rua dos Flox com a Rua Palmeiras Real;

- Quanto a solicitagao da mudanga do ponto de onibus da Rua 

Campos de Jordao, sera feito urn estudo tecnico para criar a baia de onibus ou a terceira faixa 

na Av. Tenente Marques melhorando a fluidez;

na

- Em resposta ao retorno proximo do Supermercado Dia 

informamos que o Departamento de Mobilidade e Transito vem trabalhando incansavelmente 

em estudos e propostas para melhorar a fluidez do transito na Av. Tenente Marques e demais 

ruas e avenidas do municipio;

- Em resposta a possibilidade de tornar mao dupla de diregao 

a Rua Maria de Fatima Diniz da Costa, apos estudo tecnico fica inviavel a implantagao de mao
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dupla, devido a rua nao ter angulo necessario para os vefculos acessar, bem como os veiculos 

que vem da Rua Jose Marques Ribeiro (Spani) poderia causar acidentes ao cruzar a via para 

acesso a Rua Maria de Fatima Diniz da Costa. Vale ressaltar que estamos realizando estudos 

para verificar a melhor opgao para melhoria do trafego no local.

Sem mail

Leandro \iyi6rette Arantes 
Secretario Municipal

Secretaria de MotfHTdaqe e Desenvolvimento Urbano
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DATA/HORA 
19/11/2021 12:51:43

Senhores Vereadores

f=5ES£=?=HSar™essa Casa de

- Possibilidade de implantar Redutor de Velocidade i,
Peroba Rosa, Alamandas, Imbauba todas no Portal dos Ipes;

- Sobre a situagao da nossa Indicagao 802/2021 que se refere a 
implantaqao de redutor de velocidade na Rua Apucenas, onde ja ocorreram 
vanos acidentes e ate o presente momenta nao foi realizado esse servigo

nas Ruas: Moreias

Mendo"nga>nStrU^0 ^ °al5ada na Rua Alamandas, em volta da Escola Antonio

- Construgao de calgada na Rua Amarilis, sentido Campo do Polvilho;

- Que seja feito um estudo para melhorar o fluxo de embarque e
desembarque na Escola Eliseu Gomes, Portal dos Ipes; q

- Estudo para resolver a situagao na Rua dos Flox principalmente
“g“el' ”* “ V'iCUta “B0 «

com isso, todo o transito;

a t - Possibilidade de transferir o local do ponto de onibus que fica proximo 
a entrada para a Rua Campos do Jordao. Os velculos que vao adentrar essa 
rua ficam na faixa da direita e o farol de retorno atrapalha a mobilidade o local 
ideal para o ponto seria depois do semaforo- ' °Cal

- Estudo para que se melhore o retorno localizado na Avenida Tenente 
Marques proximo ao Supermercado Dia, muito confuso, principalmente para os 
veiculos que fazem o retorno do Mercado Dia sentido Campo do PoMho

,,,e Vam "

- estudo para ver a possibilidade de 
Fatima Dmiz da Costa, Portal dos Ipes, ser mao dupla a Rua Maria de 

esse local esta centralizado o

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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com^UnWadel0 irOrtalHSh0PPin9 SerViCe Spe' que consta co^
com a Umdade da Ummed e outras salas com grande fluxo de 
saida so tern a opfao de ir sentido Spani para entrar 
Ferreira, muitos necessitam i 
Amazonas e Rua dos Cravos. 
diversos transtornos 
estacionamento

a academia
pessoas. E na 

na Avenida Juvenal 
ir sentido Avenida Tenente Marques Rua 
tornando essaque os motoristas estao enfrertando3 aCabana com 

ao sair desse

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento 

"rSSte ZsrtSndtdoZro do 6 mUit°
p^ra^ue nloTenha^os'proble'mas ftrturos™^^3*0

situapeermenSrdarSacra"19 Ur9§nCia " analiSS 6 reSp°Sfas

tendo em vista que todo estudo

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de Novembro de 2021
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Diogo de Carvalho Utsunomiya 
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