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2194/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 232/2021. de autoria da Nobre Vereadora Izeida 

Gongalves Carnauba, subscrito pelo Nobre Vereador Cleber Candido Silva, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes, Lazer e Eventos, por meio de seu OFICIO SMCELE N° 0358/2021. copia 

anexa.

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

Atenciosamente

CHADODANILQBAI

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

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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ESTADO DE SAO PAULO

Cajamar (SP), 27 de Julho de 2021.

OFICIO SMCELE. N. 9 0358/2021

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Assunto: Resposta ao Memorando n9 1.738/2021 - DTL/DG de 05 de Julho de 2021

Referente ao requerimento n2 232/2021.

Prezada Senhora,

Em resposta ao requerimento n2 232/2021 de autoria da Nobre Vereadora 
Izelda Gonsalves Carnauba Cintra, vimos atraves deste, informar q ue ja estao sendo 
tomadas as providencias necessarias para a implanta^ao em Cajamar de urn programa 
voltado para esse publico.

Primeiro com o Treinamento dos nossos profissionais no programa 
Paralt'mpico do Estado (Paradense), feito isso, estaremos acrescentando em nossos 
proprios os horarios e Atividades a serem desenvolvidas.

Contando com a habitual colaboragao, antecipo meus agradecimentos.

Respeitosamente,

/EAfilAN© LIMA RODRIGUES 
y SECRETARIO MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS.

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Eventos
Rua Vereador Mario Marcolongo n° 467 - Jordanesia - Cajamar - SP - Tel. 4447-1109
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Requeiro dentro das normas regimentals desta casa, apos deA^eragao do douto 
Plenario, para que o Executive Municipal estude junto ao departamento competente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, se existe a possibilidade de criar tin. 
programa para pratica de esportes adaptados, para pessoas com necessidade;- 
especiais. O esporte e benefico para todas as pessoas, sem nenhuma distingao. 
inclusive para pessoas com deficiencias (PcDs), a inclusao social gerada pelo esporte 
e de grande valia. O inicio da pratica esportiva de pessoas com deficiencia deve passas 
por avaliagao medica, que considerara consideragbes cardiovasculares, respiratorias, 
circulatorias, fisico-motoras e bem como eventuais riscos decorrentes da pratica 
esportiva, um profissional de educagao fisica deve fazer a avaliagao de aspectos 
funcionais para promover a compatibilidade das possibilidades da pessoa 
modalidade esportiva, junto com o seu acompanhamento. O programa pode ser 
direcionado para todas as faixas etarias com deficiencias, visuais, intelectuais, fisicas e 
auditivas.

com a

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que em nosso Municipio terries 
pessoas PcDs, que podem e precisam praticar esportes, com a pratica dos esportes 
sugeridos a inclusao e mais facil. A populagao PcD conta com varies tipos de 
deficiencia, deficiencia essas que as pessoas nao escolheram ter, se existe 
possibilidade da pratica esportiva, porque nao realizar em nosso Municipio?
Tendo como exemplo os jogos paralimpicos, temos 22 modalidades de esportes, todos 
praticados por PcDs, desde um futebol ao remo.
Em nosso Municipio, contamos com quadras, campos de futebol, piscinas, pistas ik. 
atletismo, quadra de bocha, todas podem ser usadas a favor da populagao.
Por esse motive venho requerer a criagao do programa, para que apos a zona critica 
da pandemia e o retorno das atividades o programa possa estar pronto para iniciar.

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de junho de 2021

IBA-GINJRA
Vereadora
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