
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADQR—-------------------- ...
CAMARA MUNICIPAL DE OUAMAR\

INDICACAO N° 896 / 2021 ,nc,u'do no expedience da sessai Ordinaria!
Realizada em Qyj /
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ZSenhor Presidente Saulo Andersen 'S

Senhores Vereadores, Presidents

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Mach 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a posjsfbilidade 
de construir um Parque Linear, com pista de caminhada, area de pfayground, 

academia ao ar livre, quadra poliesportiva, campo sintetico, sanitarios entre 
outros, como sugestao no Bairro do Cimiga, defronte a escola E.M.E.B. Prof.3 
Elaine Margarete Meneguim da Silva beirando uma parte da Avenida Dr. 
Antonio Joao Abdalla, visando assim a protegao, revitalizagao da area e mais 
qualidade de vida aos Cajamarenses.

para

JUSTIFICATIVA

A construgao de parques tambem tern uma grande importancia, pois 
proporciona uma melhor qualidade de vida aos moradores, ofertando a lazer, 
entretenimento e atividades esportivas, alem de permitir uma melhor interagao 
social. Sendo assim, apesar de ser um bairro antigo, ainda carece de um 
espago publico desse tipo, os moradores do Centro nao contam com um 
espago adequado para praticas esportivas, um local onde possam contar com 
lazer e ate convivio social adequado.

E nao e de hoje, que moradores do bairro reivindicam por um espago 
adequado para as criangas brincarem, o que demonstra a real necessidade da 
construgao ou implantagao desse parque linear destinado a atender a 
populagao local, como tambem dos bairros adjacentes, como por exemplo, 
bairro da Olaria, Cimiga, Vila Nova.

Desta forma, a construgao de um parque no bairro citado 
estruturalmente montada com os equipamentos necessaries para academia ao 
ar livre e playground, permitira a toda comunidade desfrutar de momentos de 
lazer e diversao em um local de descanso e entretenimento. Alem da 
possibilidade de ser um espago que podera ofertar educagao e conscientizagao 
ambiental para os moradores.
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Oflcio n° 172-GP

Cajamar, 09 de setembro de 2021

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicates de n°s 795/2021 e de 868/2021 a 925/2021, de autoria dos nobres 
Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; 
Diogo de Carvalho Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda 
Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da 
Conceigao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson 
Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentadas na 13a Sessao Ordinaria, 
realizada no dia 08 de setembro de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

A V. PROF. WAITER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP
O/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066
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