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PROJETO DE LEI N° 063 DE 20 DE MAIO DE 2021.
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Art. 1° Fica instituido no municipio de Cajamar, o semaforo sonorizado 
para atendimento dos portadores de deficiencia visual.

Art. 2° A implantapao dos equipamentos de que trata esta Lei sera 
antecedido de estudos tecnicos que deliberarao os locais mais adaptados para 
sua instalagao, bem como, o numero adequado.

Paragrafo Unico:
equipamentos deverao ser sinalizados com a implantagao de piso tatil 
adjacencias do semaforo para orientagao do local de ativagao do mecanismo

Os locais onde serao estabelecidos estes
nas

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao da presente Lei correrao 
por conta de dotagdes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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Estado de Sao Paulo

JUSTIFICATIVA

0 Projeto visa implantar nos semaforos de uso simples 
um dispositive chamado solenoide que dentro do poste do semaforo emite
som que auxilia a passagem de pedestres com deficiencia visual [-----
possam ser guiados pelo som, esse semaforo sera utilizado por todos os tipos 
de pessoas, ou seja, com ou sem deficiencia visual. Com o uso de um simples 
sinal sonoro que oriente o deficiente visual e um sensor de presenga e posslvel 
criar e dar a oportunidade ao cidadao com essas caracteristicas de poder ter 
uma independencia no seu dia a dia.

um
para que

Em uma sociedade onde as pessoas sempre estao com 
pressa o deficiente visual quando necessita de auxilio para atravessar 
passa normalmente por uma situagao complicada, pois as pessoas em geral 
acreditam que irao perder um tempo precioso de suas vidas se parassem para 
ajudar alguem. Por esse motive muitos deficientes visuais deixam de sair de 
casa so, porque sabem que nao poderao contar com ninguem.

O semaforo nao ira resolver todos os problemas dos 
deficientes visuais, mas ira facilitar um pouco suas vidas, pois atravessar uma 

sem nenhum semaforo especial e dificil e perigoso. O principal 
objetivo desse projeto e auxiiiar os deficientes visuais a atravessarem a 
rua com

a rua

via comum

mais seguranga e independencia, ou seja, acessiibilidade dos 
deficientes visuais que precisam ter o direito de acesso igual aos demais.

Em cada extremidade da faixa de pedestres se 
encontraria um poste com este dispositive dentro, alem de um botao que 
quando pressionado esperaria ate que o sinal se tornasse vermelho para os 
carros e verde para os pedestres, para que assim o dispositive comegasse a 
atuar, para que esses pedestres portadores de deficiencias 
conseguissem atravessar as ruas seguindo o 
praticidade.

visuais 
som, com seguranga e
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CONTROLE DE PROTOCOLO

As Copias dos Projetos de Lei n°s. 56 - 57 - 61 - 62 - 63 e 64/2021, e 
Projeto de Lei Complementar n° 05/2021 foram enviados pelo WhatsApp.

Cajamar, 28 de maio de 2021

SECRETARIA
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Cajamar, 27 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

l"lemo,encami„h,mla7oPssrEr«°,|Scrf,a,° ^ 55’ d" Regimento
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e Projeto de Lei Complementar n° 05/2021.
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Sem outro motive , 

nossos protestos de estima e considera?ao.aproveitamos a oportunidade para externar

SAULO AN0E ODRIGUES
Preside me

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justifa e Reda?ao
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u/frax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066 7’[w.camaracajamar.sp.gov.h
e-mail: cmdc@terra.com.br
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