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1489/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente 

atenpao ao Requerimento n° 115/2022 de autoria do Nobre Vereador Marcelo da 

Rocha Santiago e subscrito pelos Vereadores Cleber Candido Silva e Adilson 

Aparecido Pinto, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Educapao, por meio de seu MEMORANDO n° 369/2.022- SME. copia anexa.

em

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

Atenciosamente

DANIlCXB, A MACHADO 
rofelto Municipal

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

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 20 de maio de 2022.

MEMORANDO n° 369/2.022 - SME

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

Referente: Requerimento CMC n° 115/2022

Prezada Senhora,

Em atengao ao Requerimento CMC n° 115/2022, atraves 

do qual o nobre Vereador Marcelo da Rocha Santiago requer da Administragao Municipal que 

informe:

"1 - Qual o quantitative) de crianqas portadoras de 

deficiencia, ou outra necessidade de atendimento especializado, atendidas pela rede municipal 

de educagao? Se possivel quantificaro tipo

2 - Qual o quantitative, entre professores, estagiarios e 

contratados atravds de contrato terceirizados, que prestam apoio a estas criangas?

3 - Esses profissionais realizam apoio individualizado as

criangas?

4 - Qual o quantitativo por unidade escolar e media de

criangas atendidas por profissionais?

A Educagao Especial destina-se aos alunos com 

deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotagao 

sendo ofertada, preferencialmente, nas classes do ensino regular e, quando necessario, 

no Atendimento Educacional Especializado - AEE.

Atualmente, atendemos 275 alunos matriculados nas 

classes do ensino regular nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de 

Cajamar, conforme segue:
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MAPEAMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CAJAMAR - 2022

DEFICIENCIA/
TRASNTORNO

EDUCAQAO 
INFANTIL 

0 a 3 ANOS

EDUCAQAO 
INFANTIL 

4 e 5 ANOS

EDUCAQAO 
DE JOVENS E 

ADULTOS

ENSINO
FUNDAMENTAL 
I - 1° ao 5° ANO

ENSINO
FUNDAMENTAL 
II - 6a ao 9a ANO

<v—O
H

INTELECTUAL 1 2 70 10127 1
AUDITIVA 3 3 187 5

VISUAL-BV 1 2 2 61
PC/outras 5 6 11

FISICA 3 4 14 7 28
TEA 8 23 33 15 79

DEFICIENCIA
MULTIPLA 1 10 9 20

SINDROME DE
DOWN 121 7 4
TOTAL 16 39 106 112 2 275

O Atendimento Educacional Especializado - AEE e 

ofertado no contra turno do ensino regular em salas de recursos multifuncionais em polos 

das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Cajamar. Atualmente, 

contamos com cinco polos: EMEB Prof3 Odir Garcia Araujo e EMEB Prof3 Maria de Lurdes 

Mattar (Polvilho), EMEB Fernando Pupo Massagardi (Cajamar - Centro), EMEB Emerson 

Cruz Machado e EMEB Antonio Pinto de Campos (Jordanesia). Nestes polos 9 

professoras realizam o atendimento de 178 alunos em horarios individuals de acordo com 

a necessidade de cada urn.

O Atendimento Educacional Especializado - AEE tern 

como fungao complementar ou suplementar a formagao do aluno por meio da 

disponibilizagao de servipos, recursos de acessibilidade e estrategias que eliminem as 

barreiras para sua plena participagao na sociedade e desenvolvimento de sua 

aprendizagem.

ENDEPECO: PPA^A IQ5E RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO. CAJAMAR/SP CEP 07752 060 
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Contamos, ainda, com a Educagao Bilfngue de Surdos 

destinada aos alunos surdos, surdo-cegos, com deficiencia auditiva sinalizantes, surdos 

com altas habilidades ou superdotagao ou com outras deficiencias associadas que 

optaram pela modalidade de educagao bilingue de surdos. A Educagao Bilfngue de 

Surdos sera ofertada em Lingua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira lingua, e em 

portugues escrito, como segunda lingua nas escolas regulares e em polos no 

Atendimento Educacional Especializado no contra turno do ensino regular. Os alunos 

surdos sao acompanhados de forma individual pelos Professores Interpretes de 

Educagao Basica - Libras.

Alem, dos professores das salas regulares, dos 

professores do AEE e Professores Interpretes, temos em nosso quadro 5 cuidadores 

escolares para realizarem o atendimento individualizado destes alunos alocados em 5 

Unidades Escolares diferentes e ampliaremos este quantitative para 10 com a 

homologagao do concurs© publico que esta em andamento (Edital n° 01/22).

Para auxiliar nas questbes individualizadas de 

aprendizagem contamos, ainda, com 7 professores facilitadores.

Porfim, informamos que neste momento nao dispomos 

de profissionais contratados por meio de terceirizagao, mas que estamos estudando a 

implementagao de urn projeto para ampliar o atendimento de apoio individualizado aos 

alunos (quando necessario) objeto deste requerimento.

Sem mais para o momento, renovamos nossos

protestos de elevada estima e distinta consideragao.

ENDEPECO: PPA^A JOSE RODRIGUES DO MASCIMEMTO, 30 
CENTRO, CA3AMAR/SP CEP 07752-060
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REQUER1MENTO N° 115/ 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente USUARIO

ester
PROTOCOLO
862/2022

DATA/HORA 
11/04/2022 09:39:10

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis:

1- > Qual o quantitative de crianpas portadoras de deficiencia, ou outra 
necessidade de atendimento especializado, atendidas pela rede municipal de 
educapao? Se possivel quantificar por tipo.

2- > Qual o quantitative, entre professores, estagiarios e contratados 
atraves de contrato terceirizados, que prestam apoio a essas crianpas?

3- > Esses profissionais realizam apoio individualizado as crianpas?
4- > Qual o quantitative por unidade escolar e media de crianpas 

atendidas por profissionais?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista, que o acesso a 
educapao e urn direito fundamental de todo cidadao, sendo de extrema 
importancia para o desenvolvimento humano. Contudo, as pessoas com 
deficiencia ainda encontram dificuldades para serem totalmente incluidas no 
sistema educacional. Assim, surge a necessidade da implementagao da 
educapao inclusiva, que implica em pensar o ambiente e a pratica educacional 
de forma a possibilitar o acesso, a permanencia e o aprendizado pleno dos 
estudantes com deficiencia.

O fortalecimento da democracia passa pela luta por rnelhores condipoes 
de vida para todos, buscando a liberdade e a autonomia de todo e 
qualquer cidadao. Contudo, as desigualdades existentes em nossa sociedade 
dificultam essa luta, fazendo com que grupos sociais vulneraveis, como no 
caso das pessoas com deficiencia (PcD), nao tenham pleno acesso as 
suas garantias e direitos fundamentals.
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Muito dessa realidade de dificil acessibilidade se deve as praticas 
discriminatorias como o capacitismo, que contribui para a construpao de 
desafios e obstaculos para a participagao ativa das pessoas com deficiencia 
nos mais diversos ambitos sociais, economicos, politicos e culturais.

Para se ter uma ideia,” noventa por cento das criangas com deficiencia 
nos paises em desenvolvimento nao frequentam a escola, diz a UNESCO, nao 
obstante, o Banco Mundial estima que 20% das pessoas mais pobres do 
mundo tern algum tipo de deficiencia e tendem a ser consideradas em suas 
proprias comunidades como as mais desfavorecidas. ” i

Sendo assim, nesse requerimento vamos tentar melhorar alguns dos 
principais desafios que as pessoas com deficiencia possuem para serem 
integradas na sociedade e terem uma vida com mais qualidade.

\os, 08 de abril de 2.022.Plenario Ver. Waldomiro'dos
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1 https://www.un.ore/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-vyith-
disabilities.html - 08/04/2022
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