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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis se existe algum projeto de “incentivo ao estudo”, 
em especial, na categoria da lingua portugues como de matematica.

Urn exemplo bem eficaz, seria urn concurso ou urn a Olimpiada de 
redagao e de matematica.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a educagao e 
fundamental para o desenvolvimento do ser humane, ela reflete nos mais 
diferentes ambitos, como na sua capacidade de interpretar informagoes, tomar 
decisoes com sendo critico e, ate mesmo, obter satisfagao pessoal e
profissional.

For sua vez, a leitura e a elaboragao de uma redagao, possibilita o 
desenvolvimento mental e expande o vocabulario, a criatividade, a escrita, a 
imaginagao e a interpretagao textual.

Ja com a matematica, o objetivo e estimular o estudo, desmistificar sua 
rigidez, melhorando assim a qualidade da educagao e identificar jovens 
talentos, promover inclusao social e incentivo.

Com esse projeto iremos valorizar os profissionais da educagao e dos 
alunos que realmente gostam de estudar. ,
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Oflcio n° 261-GP

Cajamar, 25 de novembro de 2021.

Senhor Prefeito

Cncammhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 115/2021; 323/2021; 340/2021; 349/2021- 392/2021-

auioHa dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins- 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra’ 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho’ 

arcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 18a Sessao Ordinaria, realizada no dia 24 
de novembro de 2021

oyjo • • So,icitamos qu0 os requerimentos mencionados acima, atendam o 
'nflsios XXV,,- d0 regimento intern© desta Casa de Leis e Resolucao n° 

213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Urganica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para 
elevada estima e distinta consideragao.

renovar nossos protestos de

SAULO ANDE6S I RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DAMILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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