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GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1067 / 20^1Ajv)ARA Mu^lc|pAl oe cajamar
Incluido no expedieip^e da s 
Realizada {JkJa
Despacho:

acf Ordinaria'
Senhor Presidente 'iow zz
Senhores Vereadores

Sauk/An^r: 'dripues

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Mach para
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a po^itfilidade 
de construpao de uma praga publica e espago de lazer na rua 
Baptista Duarte no bairro Jardins Distrito do Polvilho.

eremias

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que a construgao da praga 
e de fundamental importancia, sendo este um pedido antigo dos moradores das 
imediagoes, que reivindicam essa construgao, sugerindo ainda que seja dotada 
de bancos e jardins, para tornar o local mais atrativo, onde os moradores 
possam dispor de espago seguro, que possa levar seus filhos para 
entretenimento, bem como adultos e idosos para o convlvio em comunidade. 
Solicitando tambem que seja viabilizado um espago de lazer para toda 
comunidade. Sabemos que uma praga e o espago mais democratico e 
acessivel que se tern, pois promove o encontro entre pessoas em geral, entre 
familias e sobretudo entre criangas, alem de ser um fator de desenvolvimento 
que muito valoriza o local. Por outro lado, o lazer e fundamental na vida de 
qualquer cidadao, sendo um dos direitos assegurados. Dai a intengao do nosso 
pedido.

Plenario Ver. Waldomiro antos, 20 de outubro de 2.021.
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Oficio n° 231 - GP

Cajamar, 28 de outubro de 2021

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n° 1.037/2021; 1.039/2021 e de 1.041/2021 a 1.075/2021, de autoria 
dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Edivilson Leme mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves 
Carnauba Cintra; Jose Adriano da Conceigao; Marcelo da Rocha Santiago e Tarcisio 
Moreira de Carvalho, apresentadas na 16a Sessao Ordinaria, realizada no dia 27 de 
outubro de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para 
elevada estima e distinta consideragao.

renovar nossos protestos de
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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