
PREFEITURA DO MUNICfPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 884/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 06 de julho de 2021.

Referente: Requerimento n° 203/2021
9a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
20/07/2021 13:52:31

protocolo
1963/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 203/2021 de autoria dos Nobres Vereadores Tarcisio de 

Carvalho, Flavio Alves Ribeiro e Marcelo da Rocha Santiago Ribeiro, encaminhamos 

as informagbes prestadas pela Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio 

de seu Oficio n° 1.663/2021, pela Secretaria Municipal de Educagao por meio de seu 

MEMORANDO N° 105/2.021- SME e pela Secretaria Municipal de Saude por meio de 

seu Memorando n° 1.015/2021 - SMS ,copias anexas.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO BAR! 
Prefeit*

SA MACHADO 
unicipal

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Secretana Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Oficio N°: 1.633/2021

Cajamar, 30 de junho de 2021.

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Memorando n° 1.627/21 - DTL7SMG
Requerimento n° 203/2021 - 9a sessao - Vereador Tardsio Carvalho

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando n° 1.627/21 - DTL/SMG, que versa sobre 
o Requerimento n° 203/2021, encaminhado poresse Departamento, informamos que 
atualmente nao ha estudos para qualificagao dos servidores em LIBRAS.

Informamos, ainda, que os Estados e Municipios deve utilizar o Decreto 
Federal n° 5.626/05 como parametro indicative, sendo coordenadas de agao e nao 
uma exigencia.

Sendo o que tinhamos a informar subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO TECNICO 
LEGISLATIVO

R ^ H ; •' f r> em
3 0 JUN 2021

ij'i Ij/t'/jrr) ’
K^'cebidd Por " Horas-AFONSO BARBOSA DA SILVA 

Secretario Municipal de Gestao de Pessoas

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito Sede, Cajamar/SP.
Tel./Fax: (11] 4446-7699
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Cajamar, 21 de junho de 2021.

“'"S'Cr
l 1 M 2021

MEMORANDO n° 105/2.021 - SME

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

(Lu-t/n m
HorasRecebido/Por

Referente: Requerimento C.M.C. n° 203/2021

Prezada

Em aten9ao ao Memorando n° 1.522/2021 DTL - SMG, que 

encaminha o requerimento C.M.C. n° 203/2021, atraves do qual o nobre Vereador 

Flavio Alves Ribeiro requer informagoes quanto “ao atendimento a comunidade surda 

no municipio”, informamos o que segue.

No que respeita a coleta de dados da comunidade surda do 

municipio e de competencia desta Secretaria de Educagao matricular e recensear 

criangas e adolescentes em idade escolar, assim como jovens e adultos que nao 

tiveram oportunidade de escolarizagao na idade propria. Neste contexto, informamos 

que, atualmente contamos com 08 (oito) alunos matriculados no Ensino Fundamental 

Regular da Rede Municipal de Ensino, atendidos pelos professores titulares das turmas 

regulares nas quais estao matriculados, contando com acompanhamento de urn 

Professor Interprete de Libras - PIEB individual e integralmente durante todo o 

periodo de aulas, assim como tambem alguns destes contam com Atendimento 

Educacional Especializado - AEE de professor capacitado nesta area de atuagao, no

i
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contra-turno das aulas regulares, em polos educacionais existentes nas unidades 

escolares organizadas para este fim.

Quanto a capacitagao do quadro de servidores da municipalidade 

para atendimento a populagao surda na prestagao de servigos municipals, em atengao 

ao Decreto Federal n° 5.626/05, sugerimos que tal questionamento seja encaminhado a 

Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de

elevada estima e consideragao.

Atenciosamente,

uenne PintoTerreira 
Secretaria Adjunta de Educagao

P
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Memorando n° 1.015/2021 - SMS

Cajamar, 21 de junho de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando 1.524/2021 DTL/SMG. Requerimento n° 203/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, informar que considerando o 

Sistema Unico de Saude, tendo em vista a Politica Nacional de Promo?ao da 

Saude e suas diretrizes, dentro das responsabilidades nas esferas Municipal, 

Estadual e Federal, nos cabe informar quais sao nossas obrigagoes

A rede municipal de saude de Cajamar conta com equipamentos de

assistencia ao deficiente auditive. Na maternidade, realizamos o exame de
•v'v

deteegao precoce (TAN -triagem auditiva neonatal), apos o nascimento, este
iiiusuario e encaminhado para rede de atengao especializada. Temos equipe de

mM
fonoaudiologia e medico Otorrinolaringologista, que fazem acompanhamento.

Desde 2016 o Municipio de Cajamar firmou contrato com a Instituigao ATEAL 

- Associagao Terapeutica de Estimulagao Auditiva e Linguagem, para 

atendimento de exames, reabilitagao e protetizagao auditiva (aparelhos

auditivos). Desde entao, o contrato e aditado a cada ano e recebe alteragoes
■. ' v- ■ . . r;:

conforme a necessidade da demanda.

O usuario com deficiencia auditiva e acompanhado e monitorado dentro 

da rede municipal de saude, atraves da USF (unidade de saude da familia) ou 

UBS (Unidade basica de saude) e recebe todo atendimento necessario. Os 

agendamentos sao comunicados via whatsapp ou e-mail.

(11) 4448- 1750-AVENIDATENENTE MARQUES, 3780 
PORTAIS - POLVILHO - CAJAMAR / SP - CEP 07790-740
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Sendo assim, no que tange ao acesso aos servigos de saude pela 

populagao surda, e o que nos cabe informar.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votes de elevada estima e 

consideragao.

Atenciosamente,
r

Patricia Had 

Secretaria MunicipalVie Saude

DEPARTAMENTO
UrGISLATIVO

Reaebido
■

2I mm

Horas

(11) 4448 - 1750 - AVENIDA TENENTE MARQUES, 3780 
PORTAIS.POLVILHO - CAJAMAR / SP - CEP 07790-740
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----- Horas

gabinete do vereador Rece

Recebidp Ror
REQUERIMFNTO N° 203 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA
20/05/2021

Senhor Presidente. PROTOCOLO
1350/2021

Senhores Vereadores.

p,„ar^

sua inclusao e atendimento nos serves mumc.pais, espec.a^ente^saud ^

:r °
Libras (art. 26, §1°).

informe se ha 
ensino

JUSTIFICATIVA

Brasil era de quase 10 milhoes de Pes^°j^A comunidade surda no irpf

Lei Federal 10 439/2002 reconheceu a Lmguagem Brasileira de , ,
legal de comuaioegao e de .*pr.ss«o, « ° D“J*°

■s B?6/05 reaulatnenta essa Lei, dispondo em seu artigo 26 e paragratos qu 
entfe outras coiTas que o Poder POblico, devera garantir as pessoas surdas-
m" as o domSfcleiicia auditiva o sea efeti.o e ample “l0

da difusao da Libras e da traduqao e da mterpretagao de Libras

em

do uso e
'"^d^siLvos legais citados definem urn paramet^ mmmno a 

observado, mas acreditamos que nosso mumcipio pode e deve ma .

rjmofrr :stes5?5
conhecimento de Librae d populagio, ^ a

ser

insergao da disciplina no ensino

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



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

qualificagao dos servidores municipais, para que possam prestar o atendimento 
adequando a comunidade surda.

Enquanto essas medidas nao forem implementadas, estaremos 
pratica, alijando esses cidadaos cajamarenses de nossa sociedade. Cajamar 
pode revolucionar a integragao da comunidade surda ao convivio social e 
insergao no mercado de trabalho. Devemos ter em mente que nao e possivel 
ensinar o deficiente auditive a se comunicar por palavras, mas podemos 

falante a se comunicar pela linguagem brasileira de sinais e

na

assimensinar ao
criar urn ambiente de oportunidades iguais a todos.

nobres Edis, membros do legislative
viabilizar uma

Temos certeza que os 
Cajamarense, irao se sensibilizar com a questao e, assim 
resolugao para essa demanda.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de maio de 2.021.

TARCiSIO CARVALHO 
VEREADOR y -
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Caiamar - Sao Paulo


