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Senhor President©,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em atenpao a 
Mocao de Apelo n° 011/2021. de autoria do Vereador Edivilson Leme Mendes, cumpre- 
nos informar que no memento, como e do conhecimento dessa Casa de Leis, todas as 
apoes, principalmente, as relacionadas a area de Saude estao direcionadas ao 
enfrentamento da pandemia do COVID-19, onde, infelizmente, nao ha possibilidade, 
face as restrigoes impostas de executarmos de forma mais efetiva a instalagao de 
novos equipamentos publicos.

Entretanto, salientamos que durante o periodo de nossa Gestao, 
na medida da possibilidade e viabilidade orgamentaria-financeira, estaremos 
executando, con forme estabelecido em nosso “Plano de Governo” as agoes 
ratificadas em nosso “Plano de Metas” protocolizado nessa Casa de Leis, por meio da 
Mensagem n° 011/2021 - protocolo n° 695/2021.

Outrossim, observamos que, no Distrito de Jordanesia ja encontra- 
se concluida uma das unidades do “Parque Cajamar Feliz” localizado na area entre a 
Praqa Anna Maria Aro e o Boulevard, que conta com uma ampla area de lazer incluindo 
playground, campo de futebol com grama sintetica, quadra de basquete, pista de skate, 
area de eventos, academia de saude, arquibancadas, quadra de bocha, espaqo pet, 
banheiros e vestiarios com chuveiros, destinada a promover bem estar e qualidade de 
vida aos nossos cidadaos Cajamarenses, atraves de opgoes variadas de entretenimento, 
que serao liberadas aos nossos Municipes tao logo haja a flexibilizagao com 
seguranga das medidas de enfrentamento ao COVID-19.

Por fim, informamos que durante nossa gestao envidaremos 
esforgos necessaries que permitam, angariar recursos extraorgamentarios 
destinados a contribuir na efetiva instalagao de equipamentos publicos, tal como o 
apelado pelo Nobre Edil, que para nos e de suma importancia aos nossos jovens 
atletas.

Sendo o que tinhamq 
externar nossos protestos de estima e cgnsidi

Atenciosamente, /

Informar, aproveitamos o ensejo para

DANILQ BARBOSA'MACHADO 
Prefem/Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
President© da Camara do Municlpio de
CAJAMAR - SP
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Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APELO N° 011 / 2021

GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHO)

pro.^orr^^rj:
JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente mogao de apelo considerando
ali°9rt0 d®Sp0rtiV0 C°let]v° inventado desde 1891, o mesmo tambem faz parte do 
desporto ohmpico, mcluido nos jogos olimpicos de verao de 1936, considerado um
Mirh^ma'^ p°pu'ares do mundo, com grandes nomes como LeBron James 
Michael Jordan, Kobe Bryant, dentre outros
jovens de nossa cidade.

A construgao de uma quadra de basquete em nosso municipio e de suma 
importancia para pratica esportiva e para saude fisica dos jovens^ e atletas que 

praticam a modahdade. Atualmente, nao dispomos de uma quadra de basquete 
especifica aberta ao publico, os jovens precisam revezar com a quadra de futsal 
dentro do gmasio de Jordanesia, onde muitas vezes acabam ficando sem horarios e

rdXUaTp“ao°„Sa<iaSCarem 'r“n08' S'"’d° a,8'm' aCa6am ,end°
. Eni Jordanesia existem diversos pontos que podem ser estudados para

qUadJra de bascluete' como P°r exemplo, proximo ao Boulevard 
dentro do Boiodromo, dentre outros, Pego que estudem a possibilidade para que 
consigamos mcentivar amda mais os jovens atletas de Cajamar. ’ M

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 07 de maio de 2021
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APROVADO em discussao.e vot^^ao unica 

na JtL^sessao lOrvcWr-vC^v- ’̂c
Uvwt v ) votes favoraveis 

~__ ) votos contrarios e
— J abstenf a o 

Saulo Ander^i Bodrigues
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