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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 136/2021 de autoria do Nobre Vereador Tarcisio 

Moreira de Carvalho, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, por meio de seu Memorando n° 

1143/2021 - SMISP, copia anexa.

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

Atenciosamente /

\

DANILO BAREfC&A MACHADO 
Prefpito Municipal

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

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA

IHFRAESTRUTURA E SERVUJOS POBLICOS

Cajamar, 28 de abril de 2021.
MEMO SMISP Ne 1143/21 SMISP- OOP
A
Secretaria Municipal de Governo 

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

Assunto: Memorando 830/21 Requerimento 136/21 
Vereador Tarcisio Moreira de Carvalho

Prezado Senhor (a),

Em atengao ao memorando acima citado, informamos que ja existe uma 
Praga/ Area de lazer proximo ao local mencionado e revitalizado recentemente.

Estamos com estudo em desenvolvimento para implantagao de novas 
Areas de lazer no municipio e iremos considerar os bairros citados neste 
requerimento.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta
consideragao.
Atenciosamente,

n

Enge JUDE OLIVEIRA
obiJcasestbr de.

Eng? RICARDCTSra
Secretario Adjunto de infra'eslru

IAZ {O.'liTL»-■ r, in••
rvigos Publicos>•'•V/V

ROTL LO£ES CARDOSO
de InfraeStSecretario Municipal rutura e Servigos Publicos/

amfuamm

ill) 4446 - 7841 - PRAQA JOSE RODRIGUES DO NASGMEMTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060



Estado de Sao Paulo oep " :v' -p :::^to

:.-'0GABINETE DO VEREADOR Re-c oido em

1 9 m 2021 "(Z CfiUREQUERIMENTO N° 136/ 2021

nSenhor Presidente, CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhores Vereadores USUARIO
martha

PROTOCOLO
704/2021

DATA
08/04/2021

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa, se existe estudo para a construgao de um Parque Linear 
no bairro Parque Paraiso as margens do Corrego das Trairas, tendo como 
ponto de referenda o inlcio na Avenida Bento Bueno da Silva, seguindo ate a 
Avenida Antonio Carlos de Paiva Camelo - altura da Rua Chavantes, 
beneficiando os moradores com quadra esportiva Society, quadra de streetball, 
academia ao ar livre ,pista de caminhada, playground, aparelhos adaptados 
para PCD, mesas de jogos, slackline, bancos para descanso, espago Pet, 
Praga do Idoso, banheiros masculine e feminino .banheiro PNE,(com 
acessibilidade para pessoas com deficiencia) iluminagao de LED, entre outras 
atividades de esportes e lazer para todas as idades. Caso nao haja 
cronograma para execugao dessa obra, solicito que seja realizado estudo junto 
ao setor competente a possibilidade de atender essa demanda da sociedade.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista ser atendimento as 
inumeras reinvindicagoes dos moradores dos bairros Parque Paraiso, Jardim 
Muriano e Parque Maria Aparecida, que gostariam muito de contar com esse 
espago para desenvolver atividades esportivas e de lazer, considerando que 
essas agoes sao fundamentals para a saude e melhor integragao social das 
criangas, jovens, adolescentes, idosos e pessoas com deficiencia.

Esta iniciativa tambem visa o embelezamento do bairro, progresso 
social, agoes educativas capazes de resguardar pessoas em situagao de risco, 
e melhorar a qualidade de vida dos moradores das comunidades citadas, 
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 solugao para essa demanda da sociedade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 6 de abril de 2.021.

Marcelo da Rocha Santiago 
Vereador

TARCISIO MOREIRA DE CARVALHO 
Vereador
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VereadoraAvenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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