
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.169/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 13 de setembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 285/2021
12aSessao

Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 285/2021, de autoria do Nobre Vereador Jefferson 

Rodrigo Oliveira Silva, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por meio de seu MEMO 

SMMDU/DPU N° 224/2021 e pela Secretaria Municipal de Educagao por meio de 

seu MEMORANDO n° 193/2.021- SME, copias anexas.

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

Atenciosamente

DANILQ CHADO
refeito

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (SMMDU) 
Departamento de Planejamento Urbano

CAJAMAR
PREFEITURA
WOOlUDAOli ft OESIHVOLV1MENTO UQDANO

Cajamar, 08 de setembro de 2021.
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MEMO SMMDU/ DPU N° 224/2021.
RESPOSTA AO MEMORANDO N° 2.231/2021 - DTL/SMG

em

/

Recebido PorAo Departamento Tecnico Legislative
A/c: Sra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Horas

Assunto: Resposta ao requerimento n° 285/2021 - 12a Sessao.

Em resposta ao referido requerimento, informamos que a implantagao de parques e areas 

publicas de recreagao e marca da atual gestao administrativa. Estao sendo instalados em todos 

os parques do programa Parque Cajamar Feliz brinquedos adaptados e acessfveis para 

criangas portadoras de necessidades especiais.

Atenciosamente,

EL -GONZApEZ GOMES
Planejamento UrbanoGeren,

GEQVANA SALGUEIRO DE JESUS
Arquiteta e Urbanista

Gestora do Departamenfo de Planejamento Urbano
\

LEANDRO MQ^ETTiE ARANTES
Secretario Municipal de Mobftidade e Desenvolvimento Urbano

(11) 4446 - 6227 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARIO

Cajamar,09 de setembro de 2021.

MEMORANDO n° 193/2.021 - SME

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

Referente: Requerimento C.M.C. n° 285/2021

Prezada

Em aten^ao ao Memorando n° 2230/2021 DTL - SMG, que 

encaminha o Requerimento CMC n° 285/2021, atraves do qual o nobre Vereador 

Jefferson Rodrigo Oliveira Silva requer da Administraqao Municipal "a possibilidade da 

instalagao de brinquedos adequados ao uso de criangas com deficiencia em 

estabelecimentos de ensino, parques e areas de lazer, publicos...’’, informamos que tal 

demanda ja foi solicitada a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, atraves do 

Memorando SME n° 185/2021, do qual segue copia anexa.

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

Atenciosamente

el fnePrrTtoherrei ra 
Secretaria Adjunta de Educagao

ofa

OEPARTAMENTO T£o\I!CO 
^ LEG I SLAT! VOR e c fT15:'.; o' o

^ 0 S SET im
^?mi 1

&
Rarcebido Por Horas



s,4 ?•

rpOi'
mn

9mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARIO SiUCACAO

Cajamar, 06 de Agosto de 2021.

MEMORANDO n° 185/2.021 - SME

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos
At. Sr. Raul Lopes Cardoso

Referente: Aquisicao de brinquedos “Playground”

Prezado Secretario,

Considerando que a ultima aquisigao de brinquedos “playground” 

foi conduzida por vossa Secretaria.

Considerando a retomada das aulas presenciais, pos pandemia de 

Covid-19 e a necessidade de adequar os espagos escolares conforme preve a Base 

Nacional Comum Curricular acerca da necessidade da Secretaria de Educagao 

envidar esforgos no sentido de garantir o desenvolvimento criativo, imaginative, de 

linguagem, cognigao, autorregulagao e coordenacao motora, favorecendo as agoes das 

escolas, que devem propiciar as criangas tal desenvolvimento de diversas formas 

diversas estrategias e espagos.
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Cajamar, 05 de agosto de 2.021

MEMORANDO n° 036/2021 - SME/Depto. Pedagogico

A Secretaria Municipal de Educagao 

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

Secretario Municipal de Educagao

Assunto: Solicifagao de Aquisigao de Parque para a Educagao Infant'll e 

primeiros anos do Ensino Fundamental

Considerando que o brincar na educagao infantil e eixo norteador 

(DCNEI) e que sao utilizados como recursos para que se acontega a garantia 

dos direitos de aprendizagem (BNCC) e desenvolvimento infantil.

Considerando a garantia dada por lei, no artigo 16 do “Estatuto da 

crianga e do adolescente", que trata o direito a liberdade como entre outros o 

direito de “brincar, praticar esportes e divertir-se”, paragrafo IV.

Considerando que para alem do estatuto da crianga e do adolescente a 

“Declaragao Universal dos Direitos Humanos" (1948) que estabelece em seu 

artigo 24 “o direito ao repouso e lazer”, assim tambem como a “Declaragao dos 

Direitos da cr/a/?ga”(1959) em seus artigos 4 e 7, que confere aos meninos e 

meninas o "direito a alimentagao, a recreagao, a assistencia medica” 
“ampla oportunidade de brincar e se divertir”.

e a

Considerando que a brincadeira desempenha papel central 

consolidagao das aprendizagens em vivencias da representagao de mundo. E
na
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atraves do brincar que irao ter suas primeiras relaqoes sociais, de dialogo, 

experimentapao na busca pela constituipao da integralidade do “ser”.

Considerando que para garantir tal desenvolvimento a educapao infantil 

traz tambem como eixo norteador: a interapao (DCNEI) essa que durante o 

brincar acontece de forma privilegiada, significativa e prazerosa.

Considerando que para se garantir o desenvolvimento criativo, 

imaginative, de linguagem, metacognipao, autorregulapao e coordenapao 

motora a escola deve propiciar o brincar de diversas formas, com diversas 

estrategias e espapos.

Considerando que as fases do desenvolvimento infantil, limitapoes e 

potencialidades sao maneiras respeitosas de aproxima-las do conhecimento.

Solicitamos a aquisipao de brinquedos para compor os espapos de 

parque nas unidades escolares, para que sejam garantidos todos os direitos de 

aprendizagem da educapao infantil e dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental trazidos pela Base Nacional Curricular: conviver 

participar, explorar, expressar, conhecer-se, dentre outros.
brincar.

Atenciosamente;

r
ProP Hi si
Gestora de t Rodrigues

o. Pedagdgica
."YTatiany Gomes dos Santos

Gerente de Oiv. Educapao Infantil
Eden Berr

Goran: a do Div. Erali
rdes
Fundamental

Jos^cSUqs Teles dos Santos
Gorpne de Die. Educaeao do Jovens e Adultos
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUER1MENTQ N° 285 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade da instalagao de brinquedos 
adequados ao uso de criangas com deficiencia em estabelecimentos de ensino, 
parques e areas de lazer, publicos no municipio de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que estudos apontam 
que o ato de brincar traz diversos beneficios para as criangas, dentre eles 
permite o autoconhecimento, estimula a competencia, gera resiliencia, melhora 
a expressividade, incita a criatividade desenvolve lagos afetivos, aprende a 
viver em sociedade, melhora a saude e muitos outros beneficios, por isso dar o 
direito de brincar e fundamental no desenvolvimento de uma crianga.

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