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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 819/2021, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do Gaz, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano, por meio de seu Memorando n° 745/2021- 
DMTU/SMMDU. copia anexa.

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

Atenciosamente,
V

DANILO
Pr<

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

Pra?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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Trata-se da Indicacao n.9 819/2021 em epigrafe, de lavra 

do Nobre Vereador Marcelo do Gaz; o qual solicita a possibilidade da instalagao de sinal 

sonoro nos semaforos para atender os deficientes visuais.

0 Departamento de Transito informa que efetuara estudos 

para verificacao da viabilidade de implantagao e possibilidade de aditamento do contrato de 

Gestao semafdrica em vigor.

Sem mais.
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Indico ao Poder Executive, no sentido de que Vossa Excelencia estude 
juntamente com o orgao competente desta municipalidade, a possibilidade da 
instalagao de sinai sonoro nos semaforos para atender os deficientes visuais, 
para que os deficientes visuais possam atravessar com seguranga sem ter que 
dependerde putra pessoa para ajuda-lo.

JUSTIFICATIVA

Justifico o pedido tendo em vista, que a travessia em vias publicas por 
pedestres portadores de deficiencia visual, e cada vez mais penosa devido ao 
aumento de veiculos. E com o semaforo sonoro a sua travessia sera segura e 
nao dependera mais de esperar uma pessoa com boa vontade para ajuda-lo.

O pedido visa facilitar e melhorar a qualidade de vida 
implantagao de um simples equipamento que emite sinai 
complemento aos sinais visuais (semaforos). Pensando na melhoria e 
seguranga das pessoas com deficiencia visual, recorro ao executive para que 
institua a implantagao se semaforo sonoro no municipio. Assim os deficientes 
visuais terao mais qualidade na locomogao urbana.
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