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1387/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente 

atenpao a Indicacao n° 416/2022 de autoria do Nobre Vereador Tarcisio Carvalho, 

encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano, por meio de seu Memorando 407/2022-DMTU/SMMDU, 
copia anexa.

em

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

/}
Atenciosamente.'

DANILO B^R^dSA MACHADO 
PrefeitoMunicipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR

Prapa 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 n9. 407/2022 - DMTU/SMMDU Cajamar, 24 de maio de 2022.

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
Gabinete do Prefeito

Referente: Memorando n.e 1018/2022 - DTL/SMG 
Indicate n.9 416/2022

Trata-se da Indicagao n.^ 416/2022, de lavra do Nobre 

Vereador Tarcisio Moreira de Carvalho, o qual solicita a possibilidade de implantagao de 

redutor de velocidade na Rua Antonio Carlos Paiva Camelo - altura do n.e 100 - Paraiso.

O Departamento de Transito informa que a equipe tecnica 

estara realizando uma vistoria "in loco" para verificar a possibilidade da implantagao. Apos 

caso constatado a necessidade, estaremos enviando a Secretaria de Infraestrutura para 

implanta^ao conforme programagao e apos realizaremos a sinalizagao necessaria.

Atenciosamente,

\ \

Morette ArantesLea
Secretario Municipal

Secretaria de Mobilidacje e Desenvolvimento Urbano
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Estado de Sao Paulo

1ND1CACAQ N° 416 / 2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, no sentido ue 
que sua Excelencia, estude junto ao departamento competente da mumcipalidade a 
possibilidade de colocar redutor de velocidade (Lombada) na Rua Antonio Carlos Paiva 
Camelo Polvilho, parque Paraiso, tendo como ponto de referenda, na altura do
numero,100.

JUST1F1CAT1VA

Justifico a presente indicapao, tendo em vista que tanto os moradores quanto os 
comerciantes, pedestre, idosos, entre outras pessoas, estao sohcitando esse redutor, 
pois estao preocupados com perigo de acidentes e ate atropelamento, pois mui os 
carros, onibus e motos trafegam em alta velocidade, colocando em risco tanto quern 
mora ou trabalha nessa avenida e tambem os pedestres que utilizam essa via pubnca 
diariamente, desta forma, evidencia-se a crucial importancia dessa indicagao.

Sendo esse o objetivo maior desse Edit
legislative Cajamarense irao se sensibilizar com a questao e assim viabilszarem 

resolugao para essa demanda

certeza que os nobres membros do
uma

na

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de abril de 2022

TARCISIO CARVALHO 
VEREADORGAB!IVi_ 11_
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