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AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

OF .CGD.0124/2020
Protocolo ARTESP nº 510 .015/20

São Paulo, 17 de março de 2020.

Ref.: Ofício nº 1.600/2020

Prezado Senhor,

Com os meus cordiais cumprimentos e em atenção ao ofício acima
referido , encaminho-lhe cópia à fl. 1O das informações prestadas pela Assessoria Técnica
da Diretoria Geral sobre o assunto.

Aproveito o ensejo para manifestar a V. Ex.ª a expressão do meu apreço
e distinta consideração.

Atenciosamente,

-d \fiorge
~Jq,_lt7>~
Luiz Pereira
Secretário Executivo
Josivãnia Beatriz da Costa
Assi3tente de Regulação de Transporte
Chefia de Gab1n@te

Excelentíssimo Senhor
GABRIEL DOS SANTOS
Presidente
Câmara Municipal de Arujá
Rua Rodrigues Alves, 51 - Centro
07 400-575 - Arujá - SP

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua lguatem i, nº 105 - ltaim Bibi - 13º andar - CEP 01451-011 - São Paulo /SP - PABX (11) 3465-2000 .
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REFERÊNCIA

DATA DE ENTRADA

OF . Nº 1.600/2020

17/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ

INTERESSADO:
ASSUNTO :

VOLUME

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 173/2020 PELA INSTALAÇÃO DE PEDÁGIO NA DIVISAARUJÁ/ ITAQUAQUECETUBA/ MOGI.

OBSERVAÇÃO :

DE :

DGR - GERAL - GUILHERME TEIXEIRA

PARA :

DGR - GERAL - DGR/ASSESSORIA PARLAMENTAR

À DIRETORIA GERAL - ASSESSORIA PARLAMENTAR

Fernando Watanabe Hurtado

Em referência ao Ofício nº 1.600/2020, da Câmara Municipal de Arujá , que encaminha a Moção de Repúd io Nº
173/2020 contra a instalação de pedágio na divisa Arujá/ ltaquaquecetuba/ Mogi , esclarecemos o que segue:
Conforme avisos de realização de Audiência Pública e de Consulta Pública , publicados previamente no Diário Oficial
do Estado (DOE), em jornais de grande circulação e no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br) , informamos
que foram realizadas pela Agência quatro audiências públicas para o projeto do lote em questão , nas cidades de:
Mogi das Cruzes (21 /10) , ltanhaém (23/1 O) , Bertioga (24/1 O) e São Paulo (25/1 O) , para colher sugestões e
contribuições para o projeto de concessão em estudo.
A consulta pública 04/20 19 teve início em 25/10/2019 e foi encerrada em 25/11/2019, período em que foram recebidas
diversas sugestões e contribuições ao projeto, considerando os documentos disponibilizados no site da Agência ,
conforme regu lamento e forma de participação previamente publicados.
As sugestões e contribuições real izadas em sede de consulta pública , no período acima referido, foram
encaminhadas pelos interessados por escrito, obedecendo ao formulário padrão disponibilizado no site da ARTESP ,
em formato excel e pdf, por meio do endereço eletrônico: novasconcessoes@artesp.sp.gov.br.
Conforme ressalvado no regulamento publicado previamente à realização das audiências e consulta pública , somente
seriam apreciadas pela Agência as contribuições recebidas entre 25/10/2019 e 25/11/2019, contendo identificação do
participante e contato (telefone ou e-mail) , que estejam devidamente inseridas no formulário padrão e enviadas por
meio do canal oficial (endereço eletrônico: novasconcessoes@artesp.sp .gov.br).
Diante do exposto, com relação à correspondência enviada, informamos que registramos o encaminhamento e
recebimento do Ofício nº 1.600/2020, da Câmara Municipal de Arujá .

Atenciosamente

GuJ

R_____~/-

rme Teixeira

A , essoria Técnica da Diretoria Geral

