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Referente: Indicacao n° 853/2021
12aSessao

Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 853/2021, de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Educagao por meio de seu MEMORANDO n° 196/2.021- SME, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO/BA ADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP Fntroda. na Seorataria Administf^

Munidps} Cajswar,

------—) f’nrjc.

Softer

'j’a a'- Camara'VI
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Cajamar, 10 de Setembro de 2021.

MEMORANDO n° 196/2.021 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG 
Departamento Tecnico Legislative
At. Sr3 Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Indicacao C.M.C. n° 853/2021

Prezada Senhora

Em atengao ao Memorando n° 2.260/2021 DTL - SMG, que 

encaminha a Indicagao C.M.C. n° 853/2021, atraves do qual o nobre Vereador Flavio 

Alves Comajo indica o projeto de Lei que “dispoe sob re a criagao de um mecanismo 

complementar ao processo de estudo para melhorar o vocabulario e o rendimento 

escolar...”, ratificamos e encaminhamos o Memorando n° 039/2021 expedido pelo 

Departamento Pedagogico desta Secretaria, com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada

estima e consideragao.

Prof. DK Reg s Souza 
Secretario Municipal de Educagao

DEPARTAMENTO TECNICO 
LEGISLATIVO
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Cajamar, 02 de setembro de 2021.

MEMORANDO n° 039/2021 - SME/Depto. Pedagogico

Assunto: Resposta em atengao a Indicagao n° 853/2021 da Camara 

Municipal de Cajamar.

Em atengao a indicagao n° 853/2021 da Camara Municipal de 

Cajamar acerca da Indicagao de Projeto de Lei, a Equipe Tecnica Pedagogica 

expoe algumas reflexoes sobre o tema a partir da Lei N° 9394/96, no Art. 4° § 

VIII, e Art. 12 que versam sobre:
VIII - atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educagao basica, por meio de 

programas suplementares de material didatico- 

escolar, transporte, alimentagao e assistencia a 

saude;

Art. 12 Os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terao a incumbencia de: I - 

elaborar e executar sua proposta pedagogica; 

II - administrar seu pessoal e sens recursos 

materiais e financeiros; III - assegurar o 

cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do 

piano de trabalho de cada docente; V - prover 

meios para a recuperagao dos alunos de menor 
rendimento;...

PRAgA JOSE RODRIGUES DO MASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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Consideramos tambem as agoes desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Educagao, conforme o Curriculo Municipal de Educagao, onde 

lemos:

O curriculo de Cajamar valoriza 

praticas pedagogicas mais interativas e 

engloba tudo o que o ambiente escolar oferece 

aos alunos como possibilidades de aprender — 

nao apenas conceitos, mas tambem 

procedimentos e atitudes; e isso tambem 

abrange os meios pelos quais a escola oferece 

essas oportunidades e aqueles pelos quais 

avalia os processes de ensino e aprendizagem 

de modo a permitir-lhes (res)significar seus 

proprios saberes, a partir do dialogo com 

aqueles socialmente construidos pela 

humanidade.

Curriculo do Municipio de Cajamar, p.11

Desta forma, o material estruturado, que se ajusta ao Curriculo 

Municipal, de acordo com os apontamentos realizados pelos professores e 

assessores, sob a orientagao do gerente do Ensino Fundamental I e II, visa 

oportunizar ao aluno situagoes de ensino e aprendizagem que objetivam a 

ampliagao e melhoria do vocabulario, leitura e escrita.

As agoes desenvolvidas no Projeto Comunidade de Aprendizagem, 

com a atuagao de exito das Tertulias, que atraves da concepgao dialogica da 

leitura de classicos literarios, propiciam ao aluno o contato com a forma culta da 

lingua, e esta pratica amplia as questoes de vocabulario e aperfeigoa o uso culto 

da linguagem, tambem corroboram com tal preocupagao.

Com a atuagao efetiva das psicopedagogas, relacionada ao auxilio 

dos professores com a recuperagao continua e paralela, alem do uso do material 

estruturado “Tempo de Recordar” que visa oportunizar questoes de recuperagao

sxsmt

PRACA JOSE RODRIGUES DO NASCiMENTO, 30 
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de conteudos e assim melhorar o rendimento escolar, demostram a preocupagao 

e atengao a melhoria da aprendizagem global de nossos educandos.

Desta maneira, acrescentamos que as Unidades Escolares, de 

acordo com suas especificidades, acrescentam atividades e agoes que buscam 

a qualificagao e o aprofundamento das aprendizagens, quando necessario e que 

temos nos esforgado a estabelecer com a Unidade Escolar urn vinculo formativo 

que favorece ao aluno a conquista da aprendizagem efetiva.

Podemos citar tambem que o IDEB municipal tern se mostrado em 

crescimento, mas temos clareza de que a educagao esta sempre em evolugao e 

que precisamos continuar unindo esforgos para que essas conquistas continuem 

acontecendo.

Estamos a disposigao para outros esclarecimentos se necessario e
subscrevemo-nos

Atenciosamente, 

Departamento Pedagogico

Prof* Histlj 
Gcslorj 1)0 DC

Rodrigues
10 Podagogica

1
Tatiany Gon*r4dos Santos r TeleS tios Santos
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r
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Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 853 / 2021
de cajama^i

llndiado no SKpedient^ da sessao Ordinary|
Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,
Sauto A|fder^oiiTOnms_„.

Dan iIo^aTBosa "Ivi acHa para 
os^ibilidadeIndico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. 

que estude junto a Secretaria competente da rmjmcipahdade a 
de enviar a esta Casa um Projeto de Lei com a segumte ementa^spoe sobre 
a criacao de um mecanismo complementar ao processo de estudo para 
melhorar o vocabulario e o rendimento escolar dos alunos do 
fundamental em institutes piiblicas e privadas. conforme mmuta em anexo.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicate, tendo em vista que estamos em uma era 
nue a tecnoloqia domina quase todos o sistema em que vivemos e isso sime 
muito bom e de grande ajuda, seja agiiizando um processo que de outra or 
™dlriaT,mo,.r m,is. sjja facilitaado a modo de .aali»-los. Po,.", como Mo 

tern seus dois lados, facilidade dernais pode prejudicar ou retardar

aprendizagem.

Pienario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de agosto de 2021

%

UAVIO ALVES RIBEIRO 
Vlavio COMAJO
\ Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
20/08/2021 11:15:06

PROTOCOLO
2333/2021

Gabinete vereador Flavio Comajo
Avenida Professor Waiter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



MINUTA DE PROJETO DE LEI

"Dispoe sobre a criagao de um 
mecanismo complementar ao processo de 
estudo para melhorar o vocabulario e o 
rendimento escolar dos alunos do ensino 
fundamental em instituigoes publicas e 
privadas.”.

Art. 1° Esta lei trata da criagao de um mecanismo complementar ao 

processo de estudo para melhorar o vocabulario e o 
alunos do ensino fundamental em instituigoes publicas e privadas.

rendimento escolar dos

Art. 2° Ficam autorizadas as instituigoes publicas e privadas a utilizarem 
as formas personalizadas para analisar as leituras feitas pelos estudantes.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de agosto de 2.021.

XV
LAVIO ALVES RIBEIRO 
\ vereador

DEPARTAMEIMTO TgCNICO 
LEGISLATIVO 

Recebida em

3 O/AGO Z021
0133

KecebiddPor Horas

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

Estamos em uma era que a tecnoiogia domina quase todo o sistema 
em que vivemos e isso sim e muito bom e de grande ajuda, seja agilizando um 
processo que de outra forma poderia demorar mais, seja facilitando o modo de 
realiza-los. Porem, como tudo, tern seus dois lados, facilidade demais pode 
prejudicar ou retardar a aprendizagem. A leitura basica, nao digo aquela que 
temos bastante hoje em dia que sao os livros em PDF (livros digitalizados que 
podemos acessar pelo celular, tablet, notebook e entre outros dispositivos 
tecnologicos), mas sim aquela que temos o contato com os livros em maos, 
fisicamente, que podemos sentir o cheiro, ter o tato, a textura das imagens, a 
interagao maior e mais centralizada com a historia, nos traz um maior 
desenvolvimento intelectual, uma evolugao nitida da inteligencia, melhora o 
processo mental da percepgao e memoria. A biblioteca mais proxima que 
temos acesso e a localizada proximo a camara de vereador em Cajamar 
centro, fazendo com que nos aqui do polvilho que esta em evolugao constante, 
desenvolvimento socioeconomico enorme, ficamos impossibilitados de utilizar a

essemaioria das vezes por causa da distancia. Isso faz com quemesma na
habito perca a forga de estar diariamente em nossas vidas e de nossas 
criangas. Todos esses beneficios que temos na leitura fisica, nao podemos 
descarta-la e por isso, solicito a criagao de uma biblioteca aqui no polvilho na 
qual em parceria com as escolas, todos os alunos terao que sempre esta lendo 
livros na modalidade que levem para casa ao menos um livro e faga a leitura 
dele. Ja temos algumas escolas que fazem esse tipo de aprendizagem, porem, 
sem lei, muitas vezes e ficada para tras ou opcional, sendo que e de suma 
importancia esse desenvolvimento. O papel da escola fica em incentivar 
juntamente da familia a criagao desse habito e desenvolver uma forma de 
trabalhar junto com o estudante para analisar o que ele absorveu da leitura. Os 
grandes homens de sucesso que tivemos na historia, se formos pesquisar a 
vida deles, a leitura fez parte constante do seu desenvolvimento, isso mais que
reforga que temos que focar nessa ferramenta.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de agosto de 2.021.

OEPARTAMENTO T^CNICO 
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Avenida Professor Waiter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


