
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1176/2021 -
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
inciuido no exp^di' da sessao Ordinaria

/20^2L;Reallzada em hu 
jDespacho: nY^mJVvX^Senhor Presidente

f

Z2Z 7Senhores Vereadores
5 UPS«

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado/ p/ra 
que estude junto a Secretaria competent© da municipalidade, a possimjldade 
de realizar um projeto ou estudo, que contemple a revitalizapao totstf^Praga 
Jose Sanches Vallejo, localizada na rua Ver. Joao Cardoso, bairro Jardim 
Carolina, Distrito do Polvilho.

JUSTIFICATIVA

Justifico a indicapao tendo em vista que a revitalizapao da prapa e de 
fundamental importancia, sendo este um pedido antigo dos moradores das 
imediapoes, que reivindicam essa benfeitoria.

Sugerindo que o local posso ter infraestrutura adequada para receber 
pessoas de todas as idades. Que o Poder Executive, possa realizar um projeto 
para implementar academia ao ar livre, playground, pista de skate, iluminagao 
de led, bebedouro e banheiros publicos.

Atualmente a prapa se encontra, suja, com vegetapao alta, aspecto de 
abandono, com iluminagao precaria causando risco e inseguranga aos 
pedestres que ali circulam diariamente.

Sabemos que uma prapa e o espapo mais democratico e acessivel que se 
tern, pois promove o encontro entre pessoas em geral, entre familias e 
sobretudo entre crianpas, alem de ser um fator de desenvolvimento que muito 
valoriza o local. Por outro lado, o lazer e fundamental na vida de qualquer 
cidadao, sendo um dos direitos assegurados. Dai a intenpao do nosso pedido.
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JOSE ADftlANO DA CONCEIQAO 
Vereador
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Oficio n° 276 - GP

Cajamar, 09 de dezembro de 2021

Senhor Prefeito,

Indicates de n” 1 "0^7202^^123/202lTi24/20PinCH 1C°P,aS auten,lcas das 

7; au^ona nobres Vereadores- AHiic^n a ~ e.de ^-^3/2021 a 1.211/2021 
Cleber Candido Silva; Diogo d« Carvalho utc parec,do P,nto; Alexandra Dias Martins 
Alves Ribeiro; izelda’ Gongalves Mendes; Fldvra
Jose Adriano da Conceigao e Tarcisio More m do rdrig0 °,iveira 

° °rd“"“- « noCia^*i'eS^oT” Silva;
apresentadas na 19a

, Aproveitamos a ODortunidad^
levada esilma e dislinta consideragao para renovar nossos protestos de

/

SAULO ANDER ODRIGUES
Pn

/'

f7Excelentissimo Senhor,
DAIMILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento
-emro - Cajamar/SP
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