
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.272/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 01 de outubro de 2021.

Referente: Indicacao n° 923/2021
13a Sessao

Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 923/2021, de autoria do Nobre Vereador Adilson Aparecido, 

encaminhamos as informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano por meio de seu Memorando n° 844/2021- 
DMTU/SMMDU, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANIL CHADO
refeito Municipal
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Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praq:a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorandone. 844/2021-DMTU/SMMDU Cajamar, 27 de setembro de 2021.

Ao
Departamento Tecnico Legislativo 
Gabinete do Prefeito

Referente: Memorando n.e 2465/21 - DTL/SMG 
Indicacao n.s 923/2021

Trata-se da Indicagao n.9 923/2021 em epigrafe, de lavra 

do Nobre Vereador Adilson Aparecido, o qua! solicita a possibilidade de trocar o dispositive

manual que atende ao pedido de parada de veiculos para que os pedestres possam 

atravessar que nao esta funcionamento e aumente o tempo da passagem do pedestre no 

farol da Av. Tenente Marques aItura d m frente a padaria.

O Departar..... e Mobilidade e Transito informa que apos 

estudos foram feitas as adequagoes necessarias na rede semaforica e atualizagoes
1i

tecnologicas.
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Sem mais,
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Leandro Morette Arantes
Secretario de Mobilidade e pesenvolvimento Urbano

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, ns 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
CEP 07793-240 - e mal: dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

IND1CACAO N° 923 / 2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, em referenda do 
semaforo do Polvilho, a possibilidade de trocar o dispositive manual que atente 
o pedido de parada dos veiculos para que os pedestres possam atravessar, 
que nab esta funcionando e aumente o tempo da passagem do pedestre no 
farol da Av. tenente marques altura do numero 2.907 enfrente a padaria.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que quando o farol abre 
aos pedestres nao ha tempo suficiente para os mesmos passarem 
especialmente os idosos, conforme relates de alguns munlcipes que sao 
surpreendidos no meio da travessia, uma vez que a mesma ficou situada na 
esquina e os carros quando viram ja dao de cara com os pedestres, o 
dispositive nao funciona e a demora e muito grande ate que o farol fique verde 
ao pedestre.

Plenario Ver. Adilson Aparecido, 01 de setembro de 2.021.
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