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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente
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PROTOCOLO
2353/2022Senhores Vereadores

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 de Leis, se existe algum estudo para a construgao de 
uma Praga Publica no Bairro Santa Terezinha.

Aproveitando o ensejo, caso nao tenha nenhuma programagao, solicito 
que estude e adote as medidas necessaria junto ao departamento competente 
para que proceda a construgao da Praga com:

^ Playground;
^ Academia ao ar livre.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente Requerimento, tendo em vista que a praga e o 
playground, sera um local onde os moradores e todos da familia poderao 
usufruir levando seus filhos para poderem brincar, interagirem com outras 
criangas e enquanto as criangas estao brincando com os amiguinhos os pais 
poderao cuidar da sua saude fazendo exercicios na academia.

Nao obstante, as pragas, quando frequentadas, proporcionam mementos 
de interagao e bem-estar no convivio ao ar livre.

Espagos de recreagao e lazer sao locais importantes para as criangas 
onde podem entender a importancia de sua conservagao na medida em que a 
usufruem.

Portanto, com uma praga no bairro a regiao ficara mais bonita, com um 
novo espago de lazer e pratica de atividades fisicas para a populagao. in S)
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Oficio n° 189 ~ GP

Cajamar, 15 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito
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OrHinaria r ^ Carvalho, apresentados e aprovados na 13a Se^sao 

dinana, reaiizada no dia 14 de setembro de 2022.

o art inHen qUe 08 rec^uerimentos mencionados
213 dp 14 H H XVu’ d0 re3lrnento interno desta Casa de Leis 
413, de 14 de dezembro de 2006
Organica do Municipio de Cajamar

acima, atendam 
e Resolupao n° 

conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei

Aproveitamos a oportunidade para 
eievada estima e distinta considerapao. renovar nossos protestos de

ODRiGUESSAULO ANDERSON 
Pres! clem ts

Excelentfssimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Prapa Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP

-SP
WWW.camaracajamar.sp.gov.br

e-inaiI: cmdc@terra.com.br
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