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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 622/2021 de autoria da Nobre Vereador Jose Adriano da 

Conceigao, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Educagao, por meio de seu MEMORANDO N° 109/2.021- SME, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,
(

DANILO BAF 
Prefei

HADO
niCipal

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

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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Cajamar, 23 de junho de 2021.

MEMORANDO n° 109/2.021 -SME

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

U:G!Sf..ATlVO
Receb>IcSo

Referente: Indicacao C.M.C. n° 622/2021
/jy/i mi

/O.SoLc^
Recebido Por HorasPrezada,

Em atengao ao Memorando n° 1.591/2021 DTL - 

SMG, que encaminha alndicagao C.M.C. n° 622/2021, atraves do qual o nobre 

VereadorJose Adriano da Conceigao, vimos pelo presente, prestar informagoes para 

que este departamento possa esclarecer o indicado por aquela Edilidade.

Considerando o indicado no sentido de estudar “junto aos 

departamentos competentes da municipalidade a possibilidade de ‘elaborar’ um projeto 

e viabilizar recursos para a edificagao de uma creche e bergario municipal com a 

mesma estrutura das creches localizadas no bairro do Portal dos Ipes III, na area verde 

situada na rua Itaoca, bairro jardim primavera, Distrito do Polvilho".

Considerando que a Secretaria de Educagao realizou estudo acerca 

da necessidade de construgao de escolas no municipio conforme demanda de 

atendimento por localidades.

Considerando que na regiao da Rua Itaoca ja dispomos de uma 

creche para atendimento da mesma e que possui vagas disponiveis para atendimento
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aos municipes (EMEB Vinlcius Couto), nao representando neste memento uma 

necessidade imediata.

Considerando que a construgao de uma escola de Educagao Infantil 
em parceria com a IMOBAN esta em andamento em Cajamar e foram abertas licitagoes 

para a construgao de 3 (tres) novas Unidades Escolares no municipio de Cajamar, a 

saber:

- Escola de Ensino Fundamental no Portal dos Ipes conforme
Concorrencia Publica n° 04/2021;

- Escola de Educagao Infantil no Portal dos Ipes III conforme
Concorrencia Publica n° 05/2021;

Escola de Ensino Fundamental no Guaturinho conforme
Concorrencia Publica n° 08/2021.

Esclarecemos, que pelo estudo realizado, no momento, nao vemos 

como prioridade a construgao de uma escola no local indicado.

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

$
iqtteilTTePinto Ferreira 
ia Adjunta de Educagao

Pr<
Seen
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INDICACAO N° 622 \ 2021

r.AMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente: USUARIO
dina

DATA
02/06/2021

PROTOCOLO
1591/2021

Senhores Vereadores:

Sua Excelencia estude junto aosd.paid£;<»”o^^sT,tS^t»d. . possibil'dade dlaborando 

SSrecursos pa.a .di.icagM de uma orech. e 

com a mesma estrutura das creches localizada no bairro do Portal dos pes Ml, 
areT veTde situada na rua Itaoca, bairro Jardim Primavera, D.stnto do

um

na
Polvilho.

JUSTIFICATIVA

referida indicapao tendo em vista que o bairro Jardim Prima
vera esta em desenvolvimento e com novos empreendimentos imobiharios^ e 

em ^ moradoreSi com 0 crescmento a demanda por
vagas aumentam significativamente, ja que o bairro na° e ^raaado por u 

creche e berpario, o espapo mencionado a cma sena
Poder Executive estude uma forma de super essa nece^'dade de cnanpas que 
estao a orocura de vagas. A indicapao se faz necessano para atender cnanpas 
nos pdmeiros anos de vida, e dar suporte as maes de famihas que precis am 
trabalhar ou estudar fora de casa, proporcionando assim uma melhor qualida

Justifico a

com isso a

de vida.
sociadaVconcessTo qu'e tenndo'cMJ^significa^er crianpa, concessao essa que 

tes para o seu desenvolvimento fisico, afetivo e mtelectual.

Plenario Ver Waldomiro dos Santos - 02 de junho 2021.
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