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PROTOCOLO
3400/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 388/2021, de autoria do Nobre Vereador Adilson 

Aparecido e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao seu MEMORANDO 

n° 281/2.021- SME, copia anexa.

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

/Atenciosamente^
\

MACHADO
unicipal

DANIU
ei;

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Cajamar, 11 de Novembro de 2021.

MEMORANPO n° 281/2.021 - SME

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

Referente: Requerimento C.M.C. n° 388/2021

Prezada Senhora,

Em atemjao ao Memorando n° 2.870/2021 DTL - SMG, que trata do 

Requerimento CMC n° 388/2021, atraves do qual o nobre Vereador Adilson Aparecido 

requer da Administraqao Municipal manifestaqao quanto a existencia de “...algum 

programs municipal de salas de informatics na rede de ensino do nosso municipio”, 

informamos que a Secretaria Municipal de Educaqao esta providenciando a implantagao 

de saSas de tecnologia em todas as Unidades Escolares de Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Cajamar, que contarao com estrutura e equipamentos adequados 

para atendimento a tal demanda.

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

Souza
de Educagao

i



#-''Vmm
Estado de Sao Paulo

CAMARA MUWJOPAL DE CAJAMA 
GABINETE DO VEREADOR ^^ROVADO ern .discussao e vota^oo uni

■ia \ t ' :sessao \' );n 'vY> _____ J________

e iw’ ( A 'I !>'

.) votes favoravt 
• ) votos contrisri-

com

REQUERIMENTO N° 388 / 2021 20am -/

Senhor Presidente, Kjepl

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
mforme a esta Casa de Leis se existe algum programa municipal de salas de 
mtormatica na rede de ensino do nosso municipio.

JUST1F1CATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que em algumas 
escolas ja possuem o servigo, porem se encontra em pessimas condigoes de

Hoje, o mercado de trabalho e dominado pela tecnologia, e vale ressaltar 
que ja ha uma grande falta de mao de obra especializada para atuar nessa 
nova realidade. Saber usar ferramentas tecnologicas nao e mais um diferencial, 
e uma exigencia basica para qualquer cargo minimamente qualificado.

Daqui a 10 ou 20 anos, tudo indica que essa presenga tecnologica sera 
amda mais mtensa. E e com esse mundo que os jovens de hoje terao que lidar. 
A tecnologia e presente e futuro, e quanto mais as criangas e adolescentes 
aprenderem a trabalhar com ela, maiores serSo suas chances de sucesso 
vida profissional. na

OEPARf/i^fUWyer. Waldomiro dos Santos, 22 de outubro de 2 021
I.EGISLATIVO 

R e c e t> i ci o

Wl'
ADILSON APARECIBQ^^ 

Vereador 
REPUBLICANOS

0 3 m 2021
v<0

ey

---------- 1—— Horas :s^Vo<
Recebido Por
GAMA jJNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
3033/2021

DATA/HORA 
25/10/2021 10:20:13

USUARIO 
martha

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


