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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao a Indicacao n° 608/2021 de autoria do Nobre Vereador Cleber Candido Silva, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao por 

meio de seu MEMORANDO n° 112/2.021-SME, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

/Atenciosamente

DANILO BARBOSA1 MACHADO 
Prefeito Municipal

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
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Cajamar, 25 de junho de 2021.

MEMORANDO n° 112/2.021 - SME

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

Referente: Indicacao C.M.C. n° 608/2021

Prezada

Em atengao ao Memorando n° 1590/2021 DTL - SMG, que 

encaminha a indicacao C.M.C. n° 608/2021, atraves da qual o nobre Vereador Cleber 

Candido Silva indica “a possibilidade de implantagao de CONHECIMENTO 

TECNOLOGICO (Robotica Educacional) para o 1° ao 9° ano do ensino fundamental da 

rede publica de ensino do municipio de Cajamar", informamos o que segue.

No intuito de promover a referida implantagao, a Secretaria

Municipal de Educagao publicou o Chamamento Publico n° 01/2021, disponivel em 

edigao do Diario Oficial do Municipio de 03/5/2021,
https://caiamar.sp.gov.br/diariooficial/2021/05/paqe/4/. com reabertura publicada na 

edigao extraordinaria de 24/6/2021, https://caiamar.sp.qov.br/diariooficial/.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de

elevada estima e consideragao.
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,
Recebido Pi Horas

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
para
Educacional) para o 1° ao 9° ano do ensino fundamental da rede publica 
de ensino do municipio de Cajamar.

implantagao de CONHECIMENTO TECNOLOGICO (Robotica

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista, o atual cenario, que deu 
inicio no ano passado, estamos em uma transformagao que jamais poderiamos 
imaginar. Todas dificuldades ocasionadas por este momento fizeram com que 
a sociedade mudasse de forma radical. Passamos a vivenciar a tecnologia de 
maneira muito intensa. Deixando claro a necessidade de estimular e preparar 
alunos com estudo tecnologico da mais alta qualidade, elevando assim, o nivel 
de aprendizado e adequando para que o aluno se torne protagonista de seu 
conhecimento, desenvolvendo a criatividade, o raciocinio logico e a 
multidisciplinaridade.

Considerando que os profissionais tern sido remodelados para a 
cooperagao “ homem / maquina “. E a ponte dessa cooperagao se chama 
CONHECIMENTO TECNOLOGICO. Conhecimento esse fundamentado nos 
conceitos de mecanica, eletrica e programagao, ou seja: os pilares do que 
move a industria e a sociedade no mundo atual. A ROBOTICA, por sua vez 
traz grande incentivo e protagonismo estudantil, produz criatividade e 
eleva os alunos a outro patamar, tanto pessoal, quanto emocional, 
garantindo um futuro promissor, incentivando e direcionando as criangas.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 01 de junho de 2.021.
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