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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 274/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Marcelo da Rocha Santiago, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Modernizapao, Tecnologia e Inovapao, por meio de seu

MEMORANDO n° 397/2022- SMMTI, copia anexa.

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

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

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO n° 397/2022 - SMMTI

Cajamar, 23 de novembro de 2022.
Quarta-feira

Ao
DEPARTAMENTO DE APOIO TECNICO E LEGISLATIVO

Assunto: Resposta ao Requerimento 274/2022

Considerando o requerimento supramencionado expedido 
pelo Vereador Marcelo do Gaz, solicitando informagao da existencia de estudo 
sobre montar Centro Digital em Cajamar;

Informamos que atualmente nao ha estudo nesse sentido 
e, considerando que o requerimento engloba as Secretarias de 
Desenvolvimento Social, Cultural e Desenvolvimento Economico 
oficiaremos para manifestagao quanto ao interesse em estabelecer parceria 
com tal finalidade;

as

Em relagao a utilizagao para fins pedagogicos informamos 
que est6 em fase de execugao o Projeto de Salas de Tecnologia, uma parceria 
entre Secretaria da Educagao e Secretaria de Modernizagao, Tecnologia e 
Inovagao, que implantara em todas as unidades de Ensino Fundamental do 
Colegio do Future salas de Tl (Tecnologia da Informagao), visando modernizar 
o ensino municipal, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e incluir 
estudantes no mundo digital.

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

Atenciosamente
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&Bruno ranoescantonio

Secretario Adjunto de Modernizagao, Tecnologia e Inovagao
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Estado de SSo Paulo

GAB1NETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

REQUERIMENTO N° 274 / 2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, ap6s deliberagao do Douto 
Plenario, que o Executive municipal informe a esta Casa de Leis, se ha algum estudo 
sobre montar urn Centro Digital em Cajamar, ou seja, urn laboratorio de informatica, onde 

oferecer auxilio para a realizagao de tarefas escolares, pesquisa, e acesso apossa
servigos no site do governo, entre outros.

O objetivo do programa e permitir que cidadaos de todos os nlveis 
socioeconomicos possam acessar as TICs e fazer uso do servigo que a rede disponibiliza.

JUSTIFICATIVA

Justifico o referido requerimento, tendo em vista que muito municipes nao tern 
computador, internet em sua resid£ncia, e o acesso &s novas tecnologias da informagao e 
comunicagao (TIC's), em especial a internet, contribuindo para o desenvolvimento social, 
cultural, intelectual e econdmico dos cidadaos.

Hoje, pra se incluido no campo de trabalho as pessoas necessitam de internet, 
tendo em vista, que os curriculos sao todos encaminhados de forma online, no proprio 
portal das empresas, ou seja, muitas vezes as pessoas perdem oportunidade de emprego 
por falta de urn computador.
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Plenario Waldomiro dos Santos, 18 de outubro de 2022
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