
/ cs

Estado de Sao Paulo
cMaramon,cipald^;a»a»

Tj: f n^rx33t^a.s) votes favor^ve.s 
^ votes contraries

e V—(------

DO em
fiSS§o _REQUERIMENTO N° 232‘/ii6^i

com

30Senhor Presidente: em
-SuesSau\oAn^ei
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Requeiro dentro das normas regimentals desta casa, apos defceragao do dou 0 

Plenario, para que o Executivo Municipal estude junto ao departamento competente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, se existe a possibihdade de cnar urn 
programa para pratica de esportes adaptados, para pessoas com necessidades 
especiais. O esporte e benefico para todas as pessoas, sem nenhuma distmgao, 
inclusive para pessoas com deficiencias (PcDs), a inclusao social geracte pelo espo 
e de qrande valia. O inlcio da pratica esportiva de pessoas com deficiencia deve passar 
por avaliagao medica, que considerara consideragoes cardiovasculares respiratonas, 
circulatorias, fisico-motoras e bem como eventuais nscos decorrentes da Prat'ca 

profissional de educagao fisica deve fazer a avaliagao de aspectos
------- 1 compatibilidade das possibilidades da pessoa com a

acompanhamento. O programa pode ser 
deficiencias, visuais, intelectuais, fisicas e

esportiva, urn | 
funcionais para promover a 
modalidade esportiva, junto com o seu 
direcionado para todas as faixas etarias com 
auditivas.

JUSTIFICATIVA

vista que em nosso Municipio temosJustifico o presente requerimento, tendo
pessoas PcDs, que podem e precisam praticar esportes, com a pratica dos esportes
sugeridos a inclusao e mais facil. A populate PcD conta com vanos tipos de

nao escolheram ter, se existe a
nosso Municipio?

em

deficiencia, deficiencia essas que as pessoas 
possibilidade da pratica esportiva, porque nao realizar em
Tendo como exemplo os jogos paralimpicos, temos 22 modalidades de esportes
praticados por PcDs, desde urn futebol ao remo. , £ x u , . . . . c ,
Em nosso Municipio, contamos com quadras, campos de futebol, piscinas, pistas de
atletismo, quadra de bocha, todas podem ser usadas a favor da populagao.
Por esse motive venho requerer a criagao do programa, para que apos a zona critic 
da pandemia e o retorno das atividades o programa possa estar pronto para miciar.

todos

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento. 

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de junho de 2021
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Vereadora
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Oficio n° 141-GP

Cajamar, 01 de julho de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 179/2021; 222/2021; 232/2021; 233/2021; 234/2021; 
238/2021; 239/2021; 240/2021; 243/2021; 244/2021, de autoria dos nobres 
Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido 
Silva; Edivilson Leme Mendes, Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gonsalves Carnauba 
Cintra;; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo 
Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados 
na 10 Sessao Ordinaria, realizada no dia 30 de junho de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regiment© interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANDlRSQ&J 
PresTHSnte

DRIGUES

Exceientissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

/—\ JUL mi
VS.so.

HoraslorRerob

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

i~r r-\ » r U-\\ F\\ / w f r*o n »*o r\ *• n


