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Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de implementar curso preparatorio gratuito, aos alunos das escolas publicas do 
municipio e pessoas de baixa renda, que se escreverem para disputar uma 
vaga no Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), que sera realizada entre os 
dias 13 a 20 de novembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que o curso preparatorio 
gratuito possibilitara aos estudantes das escolas publicas e pessoas de 
baixa renda, a concorrerem as vagas nas instituigoes publicas de ensino

O objetivo dessa indicagao, e proporcionar aos estudantes uma revisao 
e complementagao dos conteudos do ensino medio, visando dar subsidies para 
competirem em condigoes de igualdade com alunos que sempre estudaram em 
colegios particulars por uma vaga no ensino superior. Pois, sabemos que o 
maior obstaculo que eles enfrentam para ingressar no ensino superior gratuito 
e a incompatibilidade entre os ensinos publicos e privados.

A iniciativa e urn meio de exercer uma politica social que presa pela 
igualdade e que acredita na educagao como uma ferramenta necessaria para 
se construir urn mundo mais justo e equilibrado.

superior.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 12 de maio de 2.022.
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Oficio n° 107- GP

Cajamar, 09 de junho de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 394/2022; 399/2022; 506/2022 e de 520/2022 a 580/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; 
Cieber Candido Silva; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves 
Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho; apresentadas na 9a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 de junho de 
2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

RODRIGUESSAULO A

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
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