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1) INDICO ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor HAMILTON RIBEIRO MOTA, as 

necessárias providências objetivando a elaboração de estudos e concomitante 

disponibilização de novas turmas no CENTRO DE CONVIVÊNCIA do EDUCAMAIS 

JACAREÍ para as pessoas com idade entre 40 a 59 anos, visando desta forma ampliar o 

atendimento à população nessa faixa etária. 

É de amplo conhecimento que a Administração Municipal vem executando significativo 

esforço visando atender a população, notadamente nas áreas esportiva, artística, 

cultural, assistência social, saúde e outras. Entretanto, é sabido que o empenho do 

Executivo não tem sido capaz de reduzir a grande demanda. 

Em relação às turmas existentes no CENTRO DE CONVIVÊNCIA do EDUCAMAIS 

JACAREÍ, cumpre-nos observar que atualmente as atividades são direcionadas às 

pessoas com mais de 60 anos de idade. 

Em razão disso, e principalmente considerando as reivindicações dirigidas ao nosso 

gabinete, e visando ampliar o atendimento à população, entendemos pertinente a 

abertura de novas turmas direcionadas às pessoas com idade entre 40 a 59 anos, com 

atividades de: GINÁSTICA PREVENTIVA, ARRAIOLO, COREOGRAFIA, CAPOTERAPIA, 

IOGA, LIAN GONG, CAMINHADA ORIENTADA, ARTESANATO, DANÇA CIRCULAR, 

DANÇA CIGANA e DANÇA DE SALÃO. 

Acrescentamos, ainda, que o equipamento referido e as equipes envolvidas são capazes 

de atender o pleito exposto nesta indicação.  

Enfim, pelas descritas razões, entendemos que a propositura, na hipótese de ser 

acolhida pelo Chefe do Executivo, obviamente trará grandes benefícios à população de 

nossa cidade, já que ampliará benefícios a uma gama expressiva de pessoas. 

Destarte, tratando de importante reivindicação, e em face das razões expostas, 

esperamos que nossa indicação mereça a indispensável atenção de Vossa Excelência, 

objetivando a elaboração de estudos e concomitante disponibilização de novas turmas 

no CENTRO DE CONVIVÊNCIA do EDUCAMAIS JACAREÍ para as pessoas com idade 

entre 40 a 59 anos, visando ampliar o atendimento à população jacareiense. 
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