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1872/2021 dinaSenhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 191/2021, de autoria do Nobre Vereador Tarcisio 

Carvalho, Flavio Alves Ribeiro e Marcelo da Rocha Santiago encaminhamos as 

informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, por meio de seu

Memorando n° 086/2.021- SME, copia anexa.

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

/Atenciosamente,

v

DAN1LO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Munici'ipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Cajamar, 31 de maio de 2021.

MEMORANDO n° 086/2.021 - SME

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

Referente: Requerimento C.M.C. n° 191/2021

Prezada

Em atenpao ao Memorando n° 1179/2021 DTL - SMG, que 

encaminha a Requerimento CMC n° 191/2021, atraves do qual o nobre Vereador 

Tarcisio Carvalho requer informa9des quanto ao estudo para construpao de uma escola 

de Ensino Fundamental no Parque Maria Aparecida/Parque Paraiso, informamos o que 

segue.

Considerando o Plano de Metas do Municipio, vigencia 2021-2024, 
com previsao de construpao de 06 (seis) Unidades Escolares, contemplando o bairro 

supramencionado, entre estas.

Atualmente, a Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 

realiza estudos para identificapao de urn terreno que contemple as necessidades 

estruturais da referida obra.

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

Atenciosamente

'Pfbf^Jquerine Pinto Ferreira 
Secrewria Adjunta de Educagao
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Senhor Presidente em
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-------- presidente-/Senhores Vereadores
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Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberate do douto Plenario, que o excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa 
Machado, ^nforme a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria competente da 
municipalidade, se existe estudo para a construgao de uma Escola de Ensino 
Fundamental no Parque Maria Aparecida/Parque Paraiso. Caso nao haja 

execugao dessa obra, solicito que seja realizado estudocronograma para
tecnico junto ao setor competente a possibilidade de atender essa demanda da

sociedadej

JUSTIFICATIVA

atendimento as inumerasO presente requerimento e feito em 
reinvindicagoes dos moradores que cobram a ampliagao do numero de vagas 

Escolas de Ensino Fundamental, tendo em vista o grande crescimento da 
populagao, as unidades existentes nao estao mais atendendo a alta demanda 
de alunos e muitos estao precisando buscar outros bairros para estudar, por 
isso, a necessidade de se construir uma nova Escola e garantir cada vez mais 
uma Educagao de qualidade para os nossos alunos.

Sendo este o objetivo maior desse Vereador, na certeza que os nobres 
Edis membros do legislative cajamarense irao se sensibilizar com a questao e 
assim viabilizarem uma resolugao para essa demanda.

em

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de maio de 2.021.

TARcIsiO CARVALHO

VEREADOR
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