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DATA/HORA 
15/06/2022 14:24:26

PROTOCOLO
1526/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 125/2022 de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes prestadas 

pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura por meio de seu, OFICIO 

SMELC N° 0506/2022, copia anexa.

Sendo o que tlnhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragap^

Atenciosamente

DANILO B MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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ESTADO DE SAO PAULO

Cajamar (SP), 26 de maio de 2022

OFfCIO SMELC. N. 2 0506/2022

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
A/C: Michelle Alves de Oliveira

: Memorando nS 1.061/2022 - DTL/SMG - Requerimento n° 125/2022Assunto: 
72 Sessao

Prezada Senhora:

numero 125/2022, de autoria do NobreEm resposta ao requerimento 
Vereador Flavio Alves Ribeiro, temos a informar:

1 - Os valores destinados a realizacao das competitoes esportivas que serao 
realizadas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura ainda nao foram definidos, pois o 
pregao para a definifao de empresa responsavel pela arbitragem sera realizado ate 0 final

do mes de junho de 2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Services
o mesmo com previsao de

2 - Em contato com a
Publicos, verificamos que o cronograma de obras permanece 
imcio para junho/2022, conforme ja informado atraves do memorando 220/22 referente

a indica$ao numero 028/2022.

conta da constru$ao do po$o do retard© 
DER (Gato Preto), portanto nao ha como

3-0 Campo do Gato Preto, por 
(piscinao) que estava causando alagamentos 
executar reforma do campo, pois o mesmo e uma area particular.

no

4- Com base na legislafao atual, nao existe lei vigente para esse tipo de 
parceria, e tambem porque quando do inlcio da competiqao, todos os campos de futebol 
estarao dispom'veis para a realizacao dos Campeonatos Municipals de Futebol.

municipio legislate vigente que permita que esse tipo de5 - Nao existe no
premiagao.

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura 
Rua Oswaldo de Lorenzi n° 122 - Jardim Nova Jordanesia - Cajamar - SP - Tel. 4446-0024
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data oportuna sera agendada uma data com a diretoria de Esportes e 
lazer, para reuniao com os representantes das Equipes de futebol de Cajamar.

Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos.

6 - Em

Respeitosamente,

RIGUES 
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

F

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura 
Rua Oswaldo de Lorenzi n” 122 - Jardim Nova Jordandsia - Cajamar - SP - Tel. 4446-0024
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 125 / 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMap

PROTOCOLO 
1017/2022

Senhor Presidente,
data / hora 

20/04/2022 13:06:08 USUARIO
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 abasxo:

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

1

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 dispom'veis 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 
receb^filem de trofeu e medalhas, fardamento e premio em dinheiro

Pggo que encaminhe a esta Casa de Leis uma data e horario em que 
J^-^'J^^ender os representantes das equipes cajamarenses e debater 

^°e ^melh^hSs para o melhor andamento dos campeonatos municipais.
V°e

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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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.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de abril de 2.022.
:j^v.

avio Alves Ribeiro
\ Vereador

Tardsio Moreira de Carvalho
Vereador
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


