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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 356/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Educagao por meio de seu MEMORANDO n° 262/2.021, copia anexa.

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

Atenciosamente,

/

IACHADODANILO B,
Prefeito Municipal

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

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, 26 de Outubro de 2021

MgMQRAfjPO n° 262/2.021 - RMt=

A Secretarfa Municipal de Governo - SMG 
epartamento Tecnico Legislative 

At. Sr* Luc,ana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento C.IM.C. n“ 356/2021

Prezada Senhora

Em atengao ao Memorando n°

rte ^ ” °M,e v“'<k,r ^
n° 2.676/2021 DTI - SMGRequerimento CMC 

Mendes
que trata do 

Leme 

a normalizagao dos 

municipio em penodo 

este a no".
possibihdade de os horarios 

Considerando

a
voltarem ao normal ainda 

a Deliberaqao n° 204/2021 que “fixaretomada das aulas normas para a 
Sistema Ensino do Estado de Sao

a,tocto J""0* ” D'cre'°""e572'<le 15 <iii ®
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presenciais no municipio de Cajamar,

e ativi'dades presenciais 
auio, e da outras providincias"

2021, que"

no

de medidas quanto ao retorno obrigatdrio as aulas
e da outras providencias" a saber:

M. 1° Fica alterado 
Decreto 

redagoes:

DEp4RTAMe/VTO 
^ 1- r~L£9!$Mvvo N,Co

° §2° e acrescido

passando a vigorar
os §§3° e 4° ao art.

com as seguinte;
8° don° 6.525/2021,
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“Art. 8°
(■...)

112177* °bri9a,6naapa^° ™ zu'es Presence 

s Unidades Escolares a partirde 03 de novembro de 2021. (NR)
§ As aulas presences nas Unidades Escolares 

Fundamental (1° ao 9° ano de Ensino 

em escala dee EJA) permanecerao 
revezamento de 50% do total de alunos 
podendo ser retomadas

da turma em cada dia,
com a

mesmo dia, apos decorridos 
imunizagao.

presenga de 100% dos alunos 
U (quatorze) dias

no
da completa

§4 As Unidades Escolares de Edu 

Escola) retornarao 

de 03 de novembro de 2021.”

cagao Inf anti I (Creche e Pre- 
100% dos alunos de cada turcom

ma a partir
fgrifo nosso).

Informamos que estamos elaborando uma nova instrugao 

partir de 03 de novembro
normativa para regulamentar
de 2021

o retorno as aulas presenciais a
em atendimento ao decreto aci- acima. 

Sem mais para o momento
renovamos nossos protestos de elevadaestima e consideragao.

o_ Ppk'Qr. Regis Souza 
Secretano Municipal de Eduucagao
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Estado de Sao Paulo

N° 356 /2021REQUERIMENTO

p,,„4r5r«?3drr=.T^M-^f^s*
Barb°sanMachado e ^ ^^ngasque0estudam nas aeches

periodo integral. Exists a possibilidade de os horanossobre a
do nosso municipio em 
voltarem ao normal ainda neste ano.

JUSTIFICATIVA

necess!dades0de0 combated dXTnaJo do^COVlD-lt votes aulas tiveram

afim de proteger e evitar a contaminagao do 
filhos matriculados nas creches de

que passar por algumas adaptaqoes

diflculd.des para »„»«=, cop, 
esse novo horario estabelecido. Muitos pais e maes trabalham fora e nao tem com 
quern deixar seus filhos em sua ausencia, no periodo integral c°nsegL'®r^ C°f^i|i 

carqas horarias. Considerando a dificuldade de muitos pais de familia 
nosso pais, sabemos que os mesmos nao podem abnr mao dos seus 

empregos bem como nao podem deixar seus filhos fora do ambiente escolar 
desta forma seria viavel a normalizaqao dos horarios ou outras alternativas para
esses casos especificos.

com suas
em

6 de outubro de 2021.Plenario Ver. Waldomiro dos Santo
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