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Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberate do plenum para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
atraves da Secret£ria competente da municipaiidade, se existe estudo para a 
construgao de um Complexo Esportivo, com quadra poliesportiva coberta, 
piscina aquecida para atividades de natato e hidroginastica, academia ao ar 
livre, playground, salao multiuso para pratica de artes marciais, alongamento, 
dangas, pilates, entre outras atividades, com equipamentos e condigdes de 
acessibilidade adaptadas as pessoas com deficiencia no Conjunto 
Habitacional Jardim Maria Luiza, em Jordanesia. Caso nao haja cronograma 
para execu$ao dessa obra, solicito que seja realizado estudo junto ao setor 
competente a possibilidade de atender essa demanda da sociedade.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, e feito em atendimento as inumeras 
reinvindicagdes dos moradores dos bairros Jardim Maria Luiza, Cofinas 
Verde, Parque Residencial Jordanesia entre outros bairros, que nao tern 
espago adequado para pratica de esportes e lazer no bairro, considerando que 
as agoes esportivas sao fundamentals para a protegdo da infancia e juventude 
para a promog§o do progresso social, e tern carater educative, capaz de 
resguardar, inclusive criangas e jovens, em situagdes de risco, aldm de 
melhorar a qualtdade de vida das pessoas de todas as idades e pessoas com 
deficiencia, por meio da pratica de atividades fisicas e educativas, propiciando 
tambem, o surgimento e reconhecimento de talentos esportivos. Sendo esses 
objetivos deste vereador, temos certeza que os nobres Edis, membros do 
legislativo Cajamarense, irao se sensibilizar com a questSo e, assim, viabilizar 
uma resolugao para essa demanda.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de fevereiro de 2.021.

<2^TARCISIO MOREIRA DE CARVALHO 
Vereador

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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