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Senhor Presidente em

Senhores Vereadores
!fT

Requerendo dentro das normas regimentais desta Casa de Lei apos
deliberagao do douto Plenario, que o excelentissimo Prefeito Danilo^Barbosa 
Machado, informe a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria competente da 
municipalidade, se existe estudo para criagao de um Projeto que “Cria o 
Programa Municipal de Incentive ao Esporte Amador e institui o Fundo 
Municipal de Apoio ao Esporte”.

Caso nao exista estudo para essa demanda, solicito que verifique a 
possibilidade de atender essa reivindicagao da sociedade Cajamarense.

JUSTIFICATIVA

E publico e notorio que o municipio de Cajamar tern atletas 
excepicionais em todas as modalidades esportivas, hoje temos corredores, 
nadadores, atletas de artes marciais, jogadores de futebol e tantos outros 
inumeras modalidades esportivas, que anseiam por uma oportinidade para 
representar o municipio nas diversas competigoes esportivas existentes.

Temos atletas consagrados em suas modalidades, exemplo e 
Secretario Municipal de Esportes, Fabiano Rodrigues, que atuou em diversos 
clubes de futebol profissional tanto no Brasil quanto no exterior. Sabemos 
das dificuldades encontradas pelos atletas amadores, falta de 
financeiros, incentives tecnicos e tantos outros equipamentos necessaries.

O desenvolvimento de uma politica municipal de incentivo ao esporte 
amador visa desenvolver habitos saudaveis na populagao, propiciar lazer e 
convivencia comunitaria para os municipes. Sendo esse objetivo maior desse 
Vereador na certeza que os nobres Edis membros do legislative Cajamarense 
irao se sensibilizar com a questao e assim viabilizarem uma resolugao para 
essa demanda.

em

o nosso

recusos

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 15 de outubro de 2.021.

TARCISIO CARVALHO 
VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
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Oficio n° 230- GP

Cajamar, 28 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas _sssr^r^iSR ® »*si
aSI: 5SK 3M'2021: »«“*•

dos

. 387/2021
r>- * a. . de autoria dos nobres Vereadores: Adilson

Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho 
Utsunomiya Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Fiavio Alves 
Kibeiro, Izelda Gonpalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose 
Adriano da Conceipao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho- 
Wlarcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de
Carvalho, apresentados e aprovados na 16a Sessao Ordinaria, realizada no dia 27 
de outubro de 2021.

* ozio • • S°“amos que 05 ^querimentos mencionados acima, atendam o 
o?o2^8 XXVI1, d0 re9iment0 interno desta Casa de Leis e Resolucao n°
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Orgamca do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO AN OtfRODRIGUES
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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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