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REQUERIMENTO Nº 273/18  

 

 

CONSIDERANDO que, o bairro Jardim Karolyne, próximo aos bairros: Jardim Clarice e 

Parque Bela Vista está em expansão; 

 

CONSIDERANDO que, a atual Administração tem se preocupado com a melhoria da qualidade 

de vida dos munícipes, provendo-lhes, além dos serviços básicos, o lazer e a prática de atividade 

física; e, 

 

CONSIDERANDO que, na Rua Aracy Velasco Gonçalves, próximo à Igreja Católica, 

Comunidade São Vicente de Paulo, existe uma pequena área livre, onde os moradores 

pleiteiam a instalação de uma Academia ao ar livre (se essa reivindicação for atendida, tal 

iniciativa agregará mais à comunidade, incentivando a prática de atividade física no próprio 

bairro, não sendo necessário que os moradores procurem outros locais). 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Há possibilidade de se implantar uma academia ao ar livre na referida área? 

 

b) Existe previsão orçamentária e projeto para a execução do pedido? 

 

c) Caso não seja possível atender tal pedido dos moradores, é possível reforçar a sinalização da 

Rua Aracy Velasco Gonçalves, sinalizando-a com placas de advertência  dos tipos: 

"circulação de bicicletas" e "cuidado com as crianças", bem como, providenciar a instalação 

de lombada ou lombotravessia, proporcionando mais segurança ao local? 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Presidente da Associação dos Amigos de Bairro do 

Jardim Clarice e adjacências, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim;  

 Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”;  

 Departamento Jornalístico das Rádios: Band AM (Lucas Pedroso), Nova Tropical FM, 

Ipanema FM Cacique AM. 

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 25 de setembro de 2018. 

 

 

 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador  


