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1266/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 120/2022 de autoria dos Nobres Vereadores Tarcisio 

Carvalho e Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao por meio de seu MEMORANDO 

N° 355/2.022 - SME, copia anexa.

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

Atenciosamente^

fcHADODANILOBAI
ito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARY MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARIO
CAJAHAR
PREFEITURA

Cajamar, 11 de maio de 2022.

MEMQRANDO n° 355/2.022 - SME

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

Referente: Requerimento CMC n° 120/2022

Prezada Senhora

Em atengao ao Requerimento CMC n° 120/2022, atraves 

do qual o nobre Vereador Tarcisio Moreira de Carvalho requer da Administragao Municipal que 

informe “se existe estudo para construgao de uma Escola de Educagao Inf anti I, no Parque 

Panorama, Distrito do Polvilho. Caso nao haja cronograma para execugao dessa obra, solicito 

que seja realizado estudo tecnico ao setor competente a possibilidade de atender essa demanda 

da sociedade”.

Informamos que existe o estudo para construgao de uma 

Unidade Escolar de Educagao Infantil - Creche e outra de Educagao Infantil - Pre-Escola para 

atender a referida regiao.
Sem mais para o memento, renovamos nossos protestos de

elevada estima e distinta consideragao.

Secretario Municipal de Educagao

ENOl-RF.CO; ■••RAC-- SF. RC'l-RJGi.
crntro, cajamar/si*- ctf’ onr>2- oar.

Tei&foiU*:; i.: j 4 • 0040



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUER1MENTO N° 120/2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do douto Plenario, que o excelentissimo Prefeito Danilo Barbosa 
Machado, informe a esta Casa de Leis, atraves da Secretaria competente da 
municipalidade, se existe estudo para a construgao de uma Escola de 
Educagao Infantil, no Parque Panorama, Distrito do Polvilho. Caso nao haja 
cronograma para execugao dessa obra, solicit© que seja realizado estudo 
tecnico junto ao setor competente a possibilidade de atender essa demanda da 

sociedade.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento e feito em atendimento as reinvindicagoes dos 
moradores que cobram a ampliagao do numero de vagas, devido ao grande 
crescimento da populagao, as unidades existentes nao estao mais atendendo a 
alta demanda de alunos e muitos estao precisando buscar outros bairros para 
estudar, por isso, a necessidade de se construir uma nova Escola no Parque 
Panorama e garantir cada vez mais uma Educagao de qualidade para os 

alunos. Sendo este o objetivo maior deste Vereador, na certeza que os 
nobres Edis membros do legislative cajamarense irao se sensibilizar com a 
questao e assim viabilizarem uma resolugao para essa demanda.

nossos

GASuviL r:. Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de abril de 2.022.

- H'M, y

TARCISIO CARVALHO 
VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMA 
APROVADO em discussao e votagao unia 

L sessao ' .••''Hl/ri.'./AiiiL!_________:1
na

) votos favoravtd 
_) votos contrarios
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