
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUER1MENTO N° 125 / 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CA.jamap

Senhor Presidente, protocolo
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esterSenhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apes 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Cultura nos 
informes as seguintes questoes abaixo:

1 - Qual valor da verba a ser destinada para realizagao dos 
campeonatos municipals da primeira divisao, segunda divisao, divisao rebolo e 
veteranos de futebol no ano de 2022 e qual a previsao de inicio das respectivas 
competigoes.

2 - Com base na indicagao 028/2022 de 18 de Janeiro de 2022 onde 
solicito a reforma dos campos que teve resposta o memorando 220/2022, pego 
que informe se ha estudos para execugao de tais reforma antes do prazo 
estimado de junho, se sim qual o novo prazo para execugao pois ao meu ver 
com o inicio das obras em junho nao teremos tempo habil para que os campos 
estejam disponiveis ja no inicio dos campeonatos.

3 - Ha estudo para que seja realizada a reconstrugao do campo do Gato 
Preto ainda em 2022.

4 - Com base em visitas nos campos publicos da cidade e notorio que 
alguns campos como o campo do Parque Maria Aparecida e Campo do 12 
estao praticamente impossibilitados de receber atividades, caso nao haja 
tempo habil para as devidas reformas existe estudos para que seja realizado 
convenios com campos particulares existentes na cidade, se sim qual o custo.

5 - Ha estudo ou base legal para que os times que se consagrem 
campeoes nos respectivos campeonatos organizados pela prefeitura passem a 
receber alem de trofeu e medalhas, fardamento e premio em dinheiro.

6 - Pego que encaminhe a esta Casa de Leis uma data e horario em que 
possamos atender os representantes das equipes cajamarenses e debater 
melhorias para o melhor andamento dos campeonatos municipais.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, a fim de levar ao cidadao maior 
transparencia com relagao a secretaria de esporte lazer e cultura, uma vez que 
e notoria a insatisfagao dos representantes de equipes, atletas e demais 
usuarios das respectivas ferramentas destinadas a pratica de futebol. Nossos 
questionamentos vem de encontro com a necessidade do cidadao que utiliza 
destes espagos, pessoas amantes do futebol e que lutam diariamente para 
manter uma equipe amadora no espago esportivo da varzea.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de abril de 2.022.
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Oflcio n° 084 - GP

Cajamar, 12 de maio de 2022.

Senhor Prefeito

Pncaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 108/2022; 119/2022; 124/2022 e 125/2022, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Cleber Candido Silva; Flavio Alves 
Ribeiro; Jose Adriano da Conceigao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha 
Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, 
apresentados e aprovados na 7a Sessao Ordinaria, realizada no dia 11 de maio de 
2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resoiugao 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 ANDiERSOty RODRIGUES 
Presicfente

/

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