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2761/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 308/2021, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do 

Gaz e subscrito pelo Vereador Tarcisio Moreira de Carvalho, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao Urbano por meio de 

seu MEMORANDO n° 241/2.021- SME, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO PARBQSAiyiA^ 
Prefeito Municipal

HADO

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

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 
GABINETE DO SECRETARIO

CAJAMAR
PREFEITURA

FDUCA^lO

Cajamar, 27 de setembro de 2021.

MEMORANDQ n° 241/2.021 - SME

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

Referente: Requerimento C.M.C. n° 308/2021

Prezada Senhora,

Em atengao ao Memorando n° 2.383/2021 DTL - SMG, que trata do 

Requerimento CMC n° 308/2021, atraves do qual o nobre Vereador Marcelo do Gaz 

requer da Administragao Municipal que “informe...se existe algum projeto de prevengao 

a entorpecentes, ao Alcool e ao Fumo nas escolas", ratificamos e encaminhamos o 

Memorando n° 44/2021 do Departamento Pedagogico desta Secretaria.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada
estima e consideragao.

_ egisBouza 
Secretario Municipal oe Educagao
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Cajamar, 23 de setembro de 2021.

MEMORANDO n° 044/2021 - SME/Depto. Pedagogico

A Se Cretan a Municipal de Educagao 

A/C: Prof. Dr. REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA 

Secretario Municipal de Educagao
;t

f. Assunto: Resposta em atengao ao Requerimento n° 308/2021 da Camara 

Municipal de Cajamar.r
-

Versa o presente expediente sobre a resposta para o requerimento n°
*308/2021 da Camara Municipal de Cajamar acerca da existencia de Projeto de

Prevengao ao uso de entorpecentes, ao alcool e ao fumo nas escolas.
.S'-v

Considerando a colocagao recebida a partir do requerimento

supracitado informamos que as Unidades escolares tern autonomia para 

trabalhar o assunto a partir da necessidade e embasado no Curnculo;

Diante do exposto, acrescentamos que as unidades escolares que 

atendem ao 5° ano do Ensino Fundamental sao atendidas pelo projeto da Policia

l Militar com o PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas);

Em estudo, a Policia Militar tern o intuito de acolher tambem os alunos 

do 7° ano do Ensino Fundamental II com o mesmo projeto;
Estamos a disposigao para outros esclarecimentos se necessario e

■-

£

subscrevemo-nos.

Atenciosamente, 

Departamento Pedagogico

JUk'" |i
EktonBoProf* His Rodrigues 

o. Podao6olca ides
FundjinonMlOurome «Jo Dlv
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PRACA JOSE RODRIGUES DO N ASCI ME WTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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USUARIO
ester

Senhor Presidente: DATA/HORA 
02/09/2021 11:15 07PROTOCOLO

2477/2021Senhores Vereadores:

Requ.iro dentro das nornaas ,«™n.ais d» C,«a, apds

anTErpecentes. ao tool . »d Famo nas

escolas.
JUSTIF1CATIVA

Este requerimento vi^a manter ^JJd^aieficiordas drogas 

P9?S”p,;,S“eq«“u9 OOP causa aos dapenden.es . a sua p.dpna aide. Pem

prsssrs,, da r . ,u. toP—™
licitas ou ilicitas e uma doenga. ° od ob|ica de ordem

drogas em gera, problern^ d^ sa

e o

como a

drogas
alcool, cigarro
internacional que preocupa nagoes
sociai^aconomicos e cresce consideravelmente^^ ^ realidades
escolhe religiao ou nivel social; esta present 9^ v.rjos fatores
desde muito tempo. Esse (aulTie^°fnP° a em que e transmitida a informagao
principalmente aos que se re ere DrevenQao do uso indevido de drogas e

Slarslu—rSdoSonto.d^^^^ PpP«™“os e capa2es da
analisaE o^que' e^bonTouTiao Para p2§oSae’dda'deSouTrasapessoas',pix 

questionado e de refletir se com iss Trabalhar formas de prevengao nas
isso tal assunto nao foge docontexto 65001^ (licitas/ilicitas), de uma
escolas ao se tratar de assunto reiac onado as g ser passadas aos
man'"Xeor««tauS“ “dede em si; s ums manei.a de sensib,liza-lo, em

o ..me de ^ sSf^X “'S 

pois nossas cnangas estao vivendo e™ adeauadas a este publico os riscos 
presentes e por falta de melhores in or 9 ^ necessario termos uma visao
2S0 die,IPS de [ m»9um > ^etodqica • den... de um

cada dia, pois ela nao

nossos

inovadora e 
ambiente apropriado para nossos alunos



)a/,a/rna/t-
bslado de Sao Paulo

Segundo especialistas, a conscientizagao de nossos jovens deve comegar 
no ambiente escolar. Para isso, e necessario que a abordagem da questao conte 
com profissionais devidamente preparados, porque e importante transmitir aos 
jovens informagoes de carater cientifico. Atingir esta faixa etaria e fundamental 
pois, segundo o Ministerio da Saude, dois tergos dos jovens entre 13 e 15 anos de 
idade ja experimentaram alguma modalidade droga. Neste aspecto, a educagao 
tern um papel preponderante, porque ela e o princlpio na formagao da cidadania, 
do ser humano em todo seu context©, de suas ideias, de suas agoes e carater. A 
educagao e a mola mestra de toda a engrenagem da vida, e a fonte que alimenta 
cada mente humana. Por isso, defend© um programa de palestras nas escolas 
com especialistas.

Trata-se de uma medida importante para prevengao, bem como melhorar 
nossa realidade social. Esperamos, pelas razoes expostas, contar com o apoio 
dos nobres Colegas para a aprovagao desta iniciativa.

Plenario Waldomiro dos Santos,\30.de agosto de 2021
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v, Tarcisio Moreira de Carvalho 
VereadorMARCEf-Q/DO GAZ 
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