Ofício nº 14/2017

São Paulo, 5 de julho de 2017

Exmo Sr:
João Octaviano Machado Neto
Presidente da CET
São Paulo, SP
Prezado senhor,
A Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ), pessoa jurídica de direito privado inscrita no Ministério da Fazenda
sob número 57.349.094/0001-26, com endereço à rua Alvarenga, 700, Sala 2, Butantã, São Paulo, neste ato representada por
seu presidente Marcelo Gatti Reis Lobo, brasileiro, casado, advogado inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 111.891, eleito
em assembleia geral ordinária em 17 de agosto de 2016, vem à presença de Vossa Excelência solicitar a seguinte providência:
1.

Implantação do projeto de Moderação de Tráfego/Bairro Protegido na Cidade Jardim:
A Sociedade Amigos Cidade Jardim – SACJ, há anos tem atuado para a implementação do projeto Moderação de
Tráfego/Bairro Protegido, conforme aprovado pela CET em 2011, (Docs. 3 e 4).
Desde a construção dos túneis Sebastião Camargo e Jânio Quadros, o bairro Cidade Jardim vem sofrendo com a
degradação trazida pela passagem de milhares de veículos por suas vias.
A SACJ juntamente com o Ministério Público, foi vencedora de ação civil pública movida contra a Prefeitura de São
Paulo para que obras de contenção do trânsito e diminuição do impacto causado fossem realizados na região.
Uma grande parte dessas obras nunca foi feita, causando um irreparável prejuízo aos moradores e ao meio
ambiente, levando a prefeitura à obrigação de pagar multa de vários de milhões de reais.
Para que a degradação não continue, impõe-se a realização de obras de contenção do trânsito para as vias internas
do bairro, que foram feitas para serem utilizadas com o trânsito local e não o de passagem, deixando-o fluir nas vias que
foram adequadamente projetadas e construídas para tal finalidade.
Desenvolvemos estudos urbanísticos e de engenharia de tráfego, por empresas especializadas, submetendo-os à CET,
que os aprovou em seu departamento específico, conforme pode ser constatado nos documentos anexos 3 e 4.
Em anexo cópia desses estudos (Doctos 1 e 2*), que balizam nosso projeto, e que, certamente, contribuirão
sobremaneira para a melhoria da qualidade de vida urbana e o aumento da segurança, fazendo verdadeira reurbanização da
região, com benefícios a toda a cidade de São Paulo.
Para sua efetiva a implantação, a Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ) se propõe a atuar como parceira da
Prefeitura do Município de São Paulo, CET e Prefeitura Regional do Butantã, inclusive no que se refere aos custos de
realização.
*Documento 1 – Projeto Moderação de Tráfego em todo o bairro Cidade Jardim.
*Documento 2 – Conceito do projeto para a reurbanização da Lopes de Azevedo; Engº Guimarães Valadão; Acácias; Amarílis; e
parte da Magnólias. Nessas vias, as calçadas ampliadas permitiriam a implantação de ciclovias e/ou espações reservados para
a prática esportiva como caminhada e corrida.
Atenciosamente
Marcelo Gatti Reis Lobo
Presidente da Sociedade Amigos da Cidade Jardim (SACJ)
Rua Alvarenga, 700 – Sala 2 – Butantã
CEP 05509-000 – São Paulo, SP
Fone: (11) 3031-6637
contato@cidadejardim.net

