
r
'///s/r/'/'// s/f 

*
Estado de Sao Paulo

~a/a?s>?Y7ZS’
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/ cfiem

Saulo A/d' iguesSenhor Presidente
Vreswepre

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos deliberagao 
do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Casa de 
Leis, sobre a possibilidade de reimplantar o itinerario anterior da linha de onibus 
(circular) 910, com objetvo te torna-lo mais eficaz e viavel aos passageiros que 
dependem da mesma, bem como pego que seja feita a instalagao de iluminagao 
publica no local e proximidades.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que devido a nova rota feita 
pelo onibus da linha 910, muitos passajeiros reclamam terem sido lesados diante da 
menor eficacia que a rota apresenta, detre eles, a grande maioria trabalham nas 
proximidades da Marabras e embarcavam e desembarcavam no ponto localizado 
debaixo da passarela; hoje eles precisam caminhar uma distancia muito maior, fazendo 
um trajeto a qual nao ha sequer iluminagao apropriada, tornando o ambiente hostil e 
perigoso, em especial para mulheres (grande maioria que utilizam a linha).

Recentemente uma mulher que caminhava ate o ponto de onibus durante a 
noite, passou por mementos de panico ao ser perseguida por um homem claramente 
mal intencionado que por sorte saiu de se encalgo quando um grupo de ciclistas se
aproximou.

Alem de todos esses transtornos citados o local de embarque / desembarque 
nao tern sequer abrigo para proteger da chuva e sol forte e iluminagao. (foto anexa)

Idomiro dos Santos, 08 de Agosto de 2.022.Plenario Ver.

EFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar
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Ofi'cio n° 169 ~ GP

Cajamar, 15 de setembro de 2022

Senhor Prefeito

• + Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos
168/2°22: 184/2022' 196/2022 205/2022 

23 2022 6 232/20??' f \ 227/2022; 228/2022; 229/2022; 230/2022
Alexandre Ss Ma^rSr^Ca^do Adi,S°n Pi"“>
uonpai^/es Carnauba Cintra; Jefferson 
Cordeiro Galvao; Marcelo da Rocha 
i arcisio Moreira de Carvalho 
Ordinaria

Silva; hiavio Alves Ribeiro; Izelda 
Rodrigo Oliveira Silva; Luiz Fabiano

Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e
apresentados e aprovados na 13a Sessao 

realizada no dia 14 de setembro de 2022.

O art 248 inciso^XXVM Tf, ^ os/e(1uerimentos mencionados acima, atendam 
213 de J h?a k d°re9|mento intem° desta Casa de Leis e Resolu9ao n°
OrganicadoMunic3odeCa1ama0r6 COnJU9ad° ^ 86 indS0S XXVI' da Lei

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

SAULO ANDER: DRIGUES
Pre: t<

AExcelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP
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