
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.213/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 23 de setembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 280/2021
12a Sessao

Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 280/2021, de autoria do Nobre Vereador Diogo de 

Carvalho Utsunomiya, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos por meio de seu OFICIO SMCELE 

N. ° 0506/2021, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP Entrocit na Secrotaria Admintatoltivffl ?ia Cfcmarc 
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Praga Jose Rodrigues do Nascimento, na 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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ESTADO DE SAO PAULO

Cajamar (SP), 22 de Setembro de 2021.

OFICIO SMCELE. N. 2 0506/2021

Ao
Departamento Tecnico Legislativo 
A/C: Nilza Machado S. Ami.

Assunto: Resposta ao Requerimento n? 280/ 2021.

Prezada Senhora,

Em resposta ao requerimento n? 280/2021 informamos ao nobre vereador Diogo 
de Carvalho Utsunomiya, informamos que tanto na secretaria especial do esporte 
(Mmisterio da Cidadama) e na secretaria estadual de esportes do estado de sao Paulo 
existem os programas (esportes para todos e 100% esportes para todos.

Entretanto a Cidade de Cajamar nao foi contemplada com nenhum desses dois

Ate o presente momento as despesas com esportes de Cajamar sao pagas 
verba que conta na "loa", para todos os anos

programas.
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Despesas:
• Campeonatos Municipal de futebol veterano e veteram'ssimo.
• Campeonato Municipal de Futebol Amador (12 Divisao).
• Campeonato Municipal de futebol amador (22 divisao).
• Campeonato de futebol (Bom de Bola).
• Copa Cajamar de volei.
• Copa dos trabalhadores.
• Copa de Karate.
• Jogos abertos da juventude.
• Jogo Regionais (2Divisao).
• Campeonato Estadual de futebol.
• Liga de Itatiba de volei.
• Corrida de sao Sebastiao.
• Federagao paulista de voleibol.
• Folha de pagamento e outras receitas.
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Contando com a habitual cojpboragao, antecipo
meus agradecimentos.

/SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS.

n v ^ Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Eventos 
Rua Vereador Mario Marcolongo n° 467 - Jordanesia Cajamar - SP - Tel. 4447-1109
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Estado de Sao Paulo

GABIIMETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

REQUERIMENTO N° 280 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARSenhor Presidente 
Senhores Vereadores USUARIO

dina
PROTOCOLO
2308/2021

DATA/HORA 
19/08/2021 13 15 03

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, esportes, lazer e eventos, 
nos informem sobre a distribuigao da verba destinada ao programa “Esporte 
para todos”.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que, mesmo devido a 
Pandemia, o valor destinado a esse programa continua ativo e as competigoes 
estao, aos poucos, voltando ao normal.

E o esporte e fundamental para que os nossos atletas possam participar 
de diversas modalidades dentro e fora do municipio, muitos desses ja possuem 
grande reconhecimento com suas conquistas e hoje tern muita dificuldade em 
estar nos mesmos parametros de seus adversaries devido as dificuldades 
financeiras, seja para seu deslocamento ou equipamentos adequados para sua 
modalidade.

Vamos dar uma atengao especial as modalidades esportivas, temos 
grandes nomes que representam hoje nosso Municipio, mesmo com todas 
essas dificuldades, vamos dar uma atengao major em relagao a verba ja 
existente, para que seja bem aplicada e com isso teremos urn esporte cada vez 
mais digno de ser representado.

Dessa forma vemos extrema urgencia na analise e informagao da 
destinagao dessa verba.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de Agosto de 2021.
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Pauld| f JK'
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