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Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APELO N° 021 / 2021

GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHO)

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votos de apelo ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Danilo 
Barbosa Machado e aos demais orgaos competentes, para que intercedam com 
providencias em carater de urgencia relacionadas ao transit© intense e frequente em 
Jordanesia, dando enfase na Rod. Edgar Maximo Zambotto, Rua Ver. Mario 
Marcolongo, Rua Avelino Toledo de Lima Av. Alfonso Leopoldo Vogel, Av. Pedro 
Celestino Leite Penteado e todas as demais que favorecem no congestionamento 
em nossa cidade, principalmente nos horarios de pico.

Justificativa

Justificamos a presente mogao de apelo considerando que ja foram realizadas 
por este vereador, inumeros pedidos para sanar o transito que estamos enfrentando 

Distrito de Jordanesia, assim tambem como no Distrito do Polvilho. Porem ao 
passar dos dias esta se tornando ainda pior e frequente, trazendo grande desgaste 
aos mumcipes de nossa cidade.

Considerando o crescimento da cidade tanto em populagao, quanto em 
empresas, galpoes, industrias e empreendimentos, acarreta um aumento muito 
grande de fluxo de carros. Vemos a urgencia e a necessidade para que seja adotado 
medidas para melhorias no Plano de Mobilidade Urbana de Cajamar, agoes 
realizadas de acordo com as normas e reais necessidades de nosso municipio. 
Inicialmente precisamos buscar medidas rapidas e eficazes que ajudem a sanar este 
problema, ate a construgao de novas vias de acesso.

Muitos munlcipes vieram ate este vereador por meio das redes sociais e 
pessoalmente, cobrar alternativas de urgencia. Inumeros relates de trabalhadores 
que saem as 17:00 do seu trabalho e so conseguem chegar em sua residencia as 
19:00/20:00, gastando mais de uma hora em trajetos de 10/15 minutos. Mais de 40 
minutos para conseguirem atravessar o pontilhao de Jordanesia, o que torna 
totalmente inviavel. Devemos considerar ainda que nos ultimos 12 meses nosso pais 
teve um ajuste de 37% a mais no valor da gasolina, e sabemos que o trafego lento 
faz com que os motoristas gastem ainda mais
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Offcio n° 182-GP

Cajamar, 30 de setembro de 2021.

Senhor Prefeito

»
Encaminhamos a Vossa Senhoria copia autentica da Mogao de 

Apelo n° 021/2021, de autoria do nobre Vereador: Edivilson Leme Mendes e 
subscnta pelos Vereadores: Alexandra Dias Martins e Tarcisio Moreira de
Carvalho, apresentada e aprovada na 14a Sessao Ordinaria, realizada no dia 29 
de setembro de 2021.

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

SAULO Al RODRIGUES#
lenfe

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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