
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 090 DE 30 DE AGOSTO DE 2021

“Dispoe sobre a instalagao de 
espagos multiuso, que deverao ser 
utilizados como bibliotecas, centres 
esportivos e culturais, nos bairros e 
localidades mais afastadas dos 
grandes centres urbanos e da outras 
providencias.

Art. 1° A leitura, o acesso a informagao e a pratica de atividades 
culturais e esportivas, deverao ser incentivadas no municipio de Cajamar. Com 
maior enfase nos bairros e localidades de maior incidencia de vulnerabilidade 
social, por meio da instalagao de espagos multiuso, onde deverao funcionar 
uma biblioteca, alem de se propiciar a pratica de atividades esportivas e 
culturais.

I - O Poder Executive, atraves de seus orgaos, fomentara a 
pratica da leitura, atividades culturais e esportivas que possam ser 
praticadas em espagos cobertos.

II - O Poder Executive podera celebrar convenios, junto a outros 
entes federativos, a iniciativa privada e as comunidades atendidas, 
formando Parcerias Publico Privadas Comunitarias - PPPC.

a) Os espagos multiusos poderao ser instalados em 
associagoes de moradores, ou agremiagbes esportivas e culturais 
reconhecidas pela comunidade, assim como em predios publicos.

o Art 2° Sem prejufzo do estabelecido no artigo anterior, para a aquisigao 
de obras literarias para a instalagao de bibliotecas, e demais insumos para a 
implementagao de atividade culturais e esportivas, podera ser feita atraves de 
doagao por pessoas fisicas e juridicas de direito publico e privado.

I - As doagbes podera ser incluido o fornecimento do acesso ao 
servigo de internet. Que podera ser feita diretamente junto as empresas 
fornecedoras, ou atraves de terceiros.
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JUSTIFICATIVA

O Vereador Flavio Comajo, vem apresentar para deliberagao plenaria o 
presente Projeto de Lei, que institui o incentive a leitura, e a pratica de 
atividades culturais e esportivas, com a criagao de espagos multiuse nas areas 
mais afastadas dos atuais centres, areas essas muitas vezes com baixo IDH 
inclusive se encontra abaixo da media municipal.

Este presente projeto visa atender bairros como Jurupari, Bosque do 
Sol, Sao Benedito, Ponunduva, Guaturinho etc. Bairros esse que sao carentes 
de espagos para pratica de esportes e cultura. Tais bairros, nao coaduna com a 
posigao economica do municipio de Cajamar, tao pouco com a sua vocagao e 
potencialidade, tornando-se necessaria a tomadas de medidas, fomentadoras 
do desenvolvimento humane, atraves da maior disseminagao do saber e do 
conhecimento.

Bern assim, o desenvolvimento comunitario e individual, atraves das 
manifestagoes culturais e esportivas. Propiciado o alcance de melhor qualidade 
de vida a todos os lugares afastados do municipio.

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 30 de agosto de 2021
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N°s 88, 89, 90, 91, 92 e 93/2021 e o Projeto de 
Decreto Legislative n° 03/2021 foram encaminhados para o Juridico 
Vereadores e Comissoes via Whatsapp.#

Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Secretaria


