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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 
atengao a Indicacao n° 449/2021, de autoria do Vereador Tarcisio Moreira de 
Carvalho, cumpre-nos informar que no momento, como e do conhecimento dessa 
Casa de Leis, todas as agoes, principalmente, as relacionadas a area de Saude estao 
direcionadas ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, onde, infelizmente, 
nao ha possibilidade, face as restrigoes impostas de executarmos de forma mais 
efetiva a instalagao de novos equipamentos publicos.

Entretanto, salientamos que durante o periodo de nossa 
Gestao, na medida da possibilidade e viabilidade orgamentaria-financeira 
estaremos executando, conforme estabelecido em nosso “Plano de Governo” e 
ratificado em nosso “Plano de Metas” protocolizado nessa Casa de Leis, por meio 
da Mensagem n° 011/2021 - protocolo n° 695/2021, a construgao de novas pragas e 
areas de lazer nos Bairros, com toda infraestrutura e equipamentos necessaries.

Na oportunidade, destacamos que ja realizamos, conforme 
planejamento e existencia de areas passiveis de utilizagao, as primeiras etapas 
do programa “Parque Cajamar Feliz” no Distrito de Jordanesia (localizado na area 
entre a Praga Anna Maria Aro e o Boulevard), no Distrito do Polvilho (localizado na 
Avenida Tenente Marques, proximo ao Anhanguera Parque Shopping), e no Distrito 
Sede (Parque Linear, com mais de sete mil metros quadrados localizado na Avenida 
Prefeito Juvenal Ferreira dos Santos), bem como no Bairro do Guaturinho 
efetivamos adaptagdes em urn espago publico localizado na esquina entre a Rua 
Vereador Euripedes Rama Pardal e a Rua Barra Bonita (disponibilizando aos 
moradores a primeira Praga com area de lazer - incluindo uma quadra para pratica de 
esportes) e revitalizamos a Praga localizada ao lado da Camara Municipal.

informamos que as Secretarias Municipals de 
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano e a de Infraestrutura e Servigos Publicos,
estao atuando na identificagao, qualificagao e cadastramento de possiveis areas 
que serao objeto de estudos para construgao de novos equipamentos publicos. ^

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

Atenciosamente,

HADODAN ILO ^JARBOS A MAG 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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1ND1CACAO N° 449/2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Indico ao Excelentissimo Prefeito Municipal senhor Danilo Barbosa 
Machado, no sentido que sua Excelencia, estude junto ao departamento 
competente da municipalidade a possibi.lidade de construir no bairro Sao 
Benedito, um Complexo Esportivo, com quadra poliesportiva coberta, piscina 
aquecida para atividades de natagao e hidroginastica, .academia ao ar livre, 
playground, salao multiuso para pratica de artes marciais, alongamento, 
dangas, pilates, voleibol .futsal, basquete, banheiro PNE,(com acessibilidade 
para pessoas com deficiencia),equipamentos adaptados para PCD, mesas de 
jogos, bancos para descanso, iluminagao de LED, entre outras modalidades 
esportivas, no Bairro Sao Benedito km 43 (Sentido sao Paulo) .

JUSTIFiCATIVA

A presente indicagao e feito em atendimento as inumeras 
reinvindicagoes dos moradores, que gostariam muito de contar com esse 
espago para desenvolver atividades esportivas e de laser, para, criangas , 
jovens, adolescentes, adultos .idosos, considerando que agoes esportiva e 
fundamental para a protegao da infancia e juventude, para a promogao do 
progress© social, agao educativa, capaz de resguardar, inclusive criangas e 
jovens em situagao de risco e para melhor qualidade de vida, por meio da 
pratica de atividades fisicas e esportiva e para o reconhecimentos de talentos 
esportivos.

Sendo esse 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.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 29 de fevereiro de 2.021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARTARCISIO CARVALHO 
VEREADOR
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