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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 302/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Alexandre Dias Martins, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo por meio de seu

Memorando SMMDDE n° 441/2022, copia anexa.

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

Atenciosamente

DANILO HADO

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

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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Memorando SMDEE n° 441/2022

Cajamar, 27 de novembro de 2022.

A

Secretaria Municipal de Governo 

Departamento de Apoio Tecnico e Legislative 

Referente: MEMORANDO N° 3.199/2022 - DTL/SMG

Prezados Senhores,

Em resposta ao MEMORANDO N° 3.199/2022 - DTL/SMG, referente ao Requerimento n° 
302/2022, que versa sobre informagoes referente ao Curso ‘‘Aprendiz Empreendedor", 
inicialmente vale destacar que tal capacitagao profissional, nos termos que se apresenta, nao 
preve a modalidade ‘principalmente on-line", mas sim, presencial e presencial digital, neste ultimo 
caso com aulas sincronas (ao vivo). A seguir, apresentamos as informagoes solicitadas:

1. As quatro ultimas turmas do curso contaram com 623 alunos inscritos;
2. 323 alunos concluiram o curso;
3. Os curriculos de todos os alunos inscritos foram disponibilizados para as empresas;
4. Dos jovens encaminhados para as empresas 98 foram contratados como Jovem Aprendiz.

Quanto ao detalhamento das informagoes, tanto dos jovens quanto das empresas, por 
questoes de confidencialidade e por respeito a legalidade, tal resposta nao podera ser enviada via 
memorando sem autorizagao expressa das partes envolvidas.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar as expressoes de estima e 
consideragao. colocando-nos a disposigao para esclarecimentos adicionais que se 
fizerem necessaries.
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MARIO JORGE DA SILVEIRA JUNQUEIRA

e/uesenSecretario Municipal d volvinjento Economico e EmpreendeddXj
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Senhores Vereadores e Vereadora

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos a deKbera^ao do 
plenario, que o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, junto a/Secretaria 
competente da municipalidade, conceda-nos informagoes referentes ao Cufso "Aprendiz 
Empreendedor", voltado as pessoas entre 14 e 24 anos, que estejam cursando ou tenham 
terminado recentemente o ensino medio ou fundamental, com conteudo sendo ministrado 
principalmente on-line, com certificado de conclusao e encaminhamento do$ alunos que 
obtiveram melhores notas para processes seletivos das empresas parceiras do programa 
de Desenvolvimento Economico do Governo Municipal, como: Amazon, Mercado Livre, 
Luft Logistic, FedEx e Leroy Merlin, como informado no site da Prefeitura.

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Cajamar, esse programa abrange 
municipes, empreendedores e empresas iocais, tendo como objetivo a redugao da taxa de 
desemprego e melhoria dos niveis de empregabilidade de Cajamar, indago:

• Quantos alunos se cadastraram nas 4 edigoes do curso?
• Quantos alunos concluiram o curso em suas 4 edigoes'?
• Quantos alunos foram encaminhados para selegoes? Informer o numero de 

aprovados e reprovados.
• Quantos participantes do curso ingressaram no mercado de trabalho? Informar 

empresa as quais foram encaminhados

PresidefV

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento considerando a importancia da transparencia das 
informagoes perante os municipes, sobre os resultados dos programas realizados pela 
Prefeitura, principalmente quando se trata de temas de tamanha releyancia como 
educagao e emprego.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de novembro de 2.022.
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