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PROTOCOLO
3244/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 270/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Tarcisio Carvalho e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informapoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura por meio de seu

OFICIO SMELC N° 1.202/2022, copia anexa.

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

Atenciosamente

CHADOS□ANIL*
Prefeito Municipal

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 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), 02 de dezembro de 2022

OFICIO SMELC. N. 2 1.202/2022

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
A/C: Henrique Schunck Costa

Assunto: Memorando ns 3.121/2022 - DTL/SMG - Requerimento n° 270/2022

Prezado Senhor:

Em resposta ao Requerimento n° 270/2022 do Nobre Vereador Tarcisio Carvalho, 
informamos que para o proximo exercicio, iremos ampliar e melhorar os nossos espagos e 
que o Bairro do Lago Azul fara parte das regioes em estudo.

Sem mais para o memento,

Respeitosamente,

GUES
^VSECRETARIO MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

FABIAN

Departamento de Apoio 
Tecnico e Legislative

JP 5 DEZ 20?Z

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura 
Rua Osvvaldo de Lorenzi n° 122 - Jardim Nova Jordanesia - Cajamar - SP - Tel. 4446-0024



Estado de Sao Paulo
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMA

GABINETE DO VEREADOR^p^^°° e vota^oClni'
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REQUERIMENTO N° 270 / 2022 0rl J Jiem

lodriguesSaulo
Pr^sidel)teSenhor Presidente

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do douto Plenario, que Excelentissimo Prefeito senhof Danilo 
Barbosa Machado, informe a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria 
competente da municipalidade, se existe estudo para a construgao de um 
Complexo Esportivo com quadra poliesportiva coberta para futsal, volei, 
basquete e handebol, sala multiuso para pratica de artes marciais e dangas, 
piscina aquecida, quadra de bocha, entre outras atividades esportivas para 
todas as idades, no BAIRRO LAGO AZUL, Cajamar. Caso nao haja 
cronograma para execugao dessa obra, solicito que seja realizado estudo junto 

setor competente a possibilidade de atender essa demanda da sociedade.

JUSTIFICATIVA

ao

atendimento as inumerasO presente requerimento e feito em 
reinvindicagoes dos moradores do bairro que gostariam muito de contar com 
esse espago para desenvolver atividades socias, esportivas e lazer, 
considerando que as agoes esportivas sao fundamentals para a saude e 
melhor integragao social das criangas, jovens, adolescentes, idosos e pessoas 

deficiencia. Com esta agao, visamos tambem a formagao de talentos 
esportivos, o progresso social, agoes educativas capazes de resguardar 
criangas e jovens em situagao de risco e melhorar a qualidade de vida dos 
municipes,

com

sendo este o objetivo maior desse Vereador, na certeza que os nobres 
Edis membros do legislative Cajamarense irao se sensibilizar com a questao e 
assim viabilizarem uma resolugao para essa demanda.

er. Waldomiro dos Santos, 18 de outubro de 2022lenari'
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