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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 343/2021, de autoria do Nobre Vereador Alexandre 

Dias Martins e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagbes 

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

n° 257/2.021 -SME, copia anexa.

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

Atenciosamente,

v
\

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

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

Praga 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, 18 de Outubro de 2021.

MEMORANDO n° 257/2.021 - SME

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

Referente: Requerimento C.M.C. n° 343/2021

Prezada Senhora,

Em atengao ao Memorando n0 2.566/2021 DTL - SMG, que trata do 

Requerimento CMC n° 343/2021, atraves do qual os nobres Vereadores requerem da 

Administragao Municipal que requerem informagoes acerca do atendimento realizado 

pela empresa responsavel pelo transpose escoiar municipal, ratificamos e 

encaminhamos o Memorando n° 776/2021 do Departamento Operaciional desta 

Secretaria.

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

££o?rEK-ReAis Souza 
Secretario M^piciral de Educagao
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EOUCA^AO

Cajamar, 18 de outubro de 2021.

DE: GESTAO DE OPERACOES
PARA: PROF DR REGIS SOUZA-SECRETARIO DE EDUCACAO

MEMO N2 776/2021 SME-CAJAMAR

Assunto: Resposta Requerimento ne 343/21

Ref: Transporte de alunos Rede de Ensino

Versa o presente expediente sobre reposta ao requerimento n^ 343/21;

Considerando que ate 30/set/21 os alunos das Redes de Ensino Municipal, Estadual e APAEs de 

Cajamar e Varzea Paulista foram atendidos pela empresa vencedora do Pregao 03/2017 (contratos 11 e 12);

Segue retorno dos questionamentos:

Questionamento 1 - Desde l9 de outubro a prestagao do servigo do transporte escolar dos alunos 

das redes municipal, estadual e APAE e realizado pela empresa ADR TRANSPORTES LIDA;

Questionamento 2 - 0 departamento responsavel realiza vistorias periodicas, sendo que nao 

houve constatagao de falhas na conservagao e limpeza dos veiculos. Quanto a manutengao e executada pela 

empresa;

Questionamento 3 e 4 - De acordo com a INSTRUCAO NORMATIVA n9 005/2021 - SME Dispoe 

sobre a retomada das AULAS..., que em seu Artigo 79, determina que as Unidades Escolares atendam ate 50% dos 

alunos com o intuito do cumprimento das regras sanitarias de combate ao COVID 19. Os horarios e itineraries estao 

em fase de ajustes, tendo em vista que conforme previsto em contrato nao deverao ocorrer prejuizos ao 

atendimento dos alunos;

Questionamento 5 - Em vistorias realizadas pelo departamento responsavel, observou-se que os 

Protocolos de seguranga estao sendo seguidos.

Vale salientar que todas as nao conformidades apresentadas a esta SME, foram prontamente 

analisadas, encaminhadas a empresa para resolugao imediata.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideragao.
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REQUER1MENTO N° 343 / 2021

Sauio AtraeriSenhor Presidente, agues
PfesnSte

Senhores Vereadores e Vereadora

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, considerando 
que houve reclamagoes de municipes relatando a falta de manutengao, falta de combustivel e 
atrasos de ate uma hora para o desembarque de alunos, pois o mesmo onibus estaria 
atendendo um niimero alto de escolas e que muitos veiculos pararam de funcionar em mais de 
um dia, sobre os seguintes pontos, informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de 
verificar junto as empresas que realiza o transporte escolar no municipio:

1 - Quais empresas realizam o transporte escolar no municipio?
2- Sobre a manutengao, a conservagao e a limpeza dos veiculos que 

transportam os alunos, estao sendo realizadas?
3 - Existe uma programagao de horarios definida para o embarque dos alunos 

na entrada e saida das aulas? Se sim, ele esta sendo seguido?
4 - Existe uma descrigao de todos os itineraries percorridos pela empresa? 

Se sim, quantos veiculos sao utilizados para esse atendimento?
5 - Os protocolos de seguranga contra a Covid 19 estao sendo seguidos?

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade de esclarecer as demandas trazidas pelos 

Diante forma, evidencia-se a importancia do Requerimento
municipes.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de setembro de 2.021.
ZJ
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ALEXANDROV’S MARTINS 

/Le Martins Vereador
MDB - Movimento Democratico Brasileiro

Gabinete do Vereador Le Martins
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo - Tel. (4446-6148) 

www.emdc.SiJ.qov.br e-mail: lemartins@caniaiacaiamar.su.gov,bi

k

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR r nX\U6®1'
3*0USUARIO

martha
=>ROTOCOLO
2725/2021

DATA/HORA 
24/09/2021 11:48:27

http://www.e


Continuacao do Requerimento ^ /2021


