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PROTOCOLO
2617/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 272/2021, de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, por meio de seu MEMORANDO 

n° 187/2.021-SME, copia anexa.

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

Atenciosamente I

IACHADODANILO'BARI
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, 30 de agosto de 2021.

MEMORANDO n° 187/2.021 - SME
OEPARTAMENTO T^CNICO 
. LEGISLATIVO
fV''4" r- 5- •' d o emA Secretaria Municipal de Governo - SMG

Departamento Tecnico Legislative
At. Sr3 Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

3 0 AGO 2021 /

IL-A
HorasRecebido Por

Referente: Requerimento C.M.C. n° 272/2021

Prezada,

Em atengao ao Memorando n° 2.092/2021 DTL - SMG, que 

encaminha o requerimento C.M.C. n° 272/2021, atraves do qual o nobre Vereador 
Saulo Anderson Rodrigues requer providencias quanto “a possibilidade de retornar o 

Transports Escolar em nosso Municipio", informamos o que segue.

A Secretaria Municipal de Educagao, diante da necessidade de 

adequagoes no que respeita ao Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino, vem desenvolvendo agoes que garantam tal oferta.

Para tanto, foi divulgado no site oficial do municipio, bem 

redes sociais da Prefeitura, o cronograma de retorno gradual do transporte escolar 

em todos os bairros, conforme documento anexo.

como nas

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

Atenciosamente

2
Profa,^Jpqueline Pinto Ferreira 

Secretaria Adjunta de Educagao
i
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Prefeitura anuncia o cronograma de 

retorno gradual do transporte escolar
0 retorno esta sendo realizado gradativamente e atendera todos os 

bairros do municipio ate o dia 13 de setembro

Publicada em 27/08/2021 as 12:59 | Departamento de Comunicagao e Imprensa

A Secretaria de Educagao esta realizando o retorno gradual do transporte 

escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Cajamar, seguindo as 

medidas de seguranga necessarias e respeitando os protocolos sanitarios 

estabelecidos pelas autoridades da area da Saude, em decorrencia da 

pandemia da COVID-19.

O retorno parcial das aulas presenciais teve inicio no dia 02 de agosto, a 

principio, o transporte escolar comegou dando prioridade em especial as 

zonas rurais e areas de dificil acesso, como Via Anhanguera (Km 41 ao 58), 
Gato Preto, Guaturinho (sent. Centro), Ponunduva, Roseira/Estr. Japones/Estr. 
Campo Limpo, Jurupari e Vau Novo. No dia 20 de agosto, iniciou a circulagao 

dos onibus no bairro Sao Benedito (KM 43 - Anhanguera); nesta sexta-f^fj 
(27), foi a vez de atender os demais locais do bairro Jurupari. 1 m?

https.//cajamar.sp.gov.br/noticias/2021/08/27/prefeitura-anuncia-o-cronoarama-de-retnrnn-nrartuai-Hn-tranc:nnrto.Qoor.i<ir/
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A partir da proxima segunda-feira (30), tera transporte escolar para moradores 

dos bairros Vila Uniao, Santa Terezinha, Pq. Sao Roberto, Scorpions / Calcarea, 
e o retorno seguira gradativamente, atendendo os outros bairros do municipio 

ate o retorno completo no dia 13 de setembro, conforme a tabela abaixo:

CRONOGRAMA RETORNO GRADUAL - 

TRANSPORTE ESCOLAR
02/08 - Anhanguera (Km 41 ao 58), Gato Preto, Guaturinho (sent. Centro), 
Ponunduva, Roseira / Estr. Japones / Estr. Campo Limpo, Jurupari e Vau Novo. 
20/08 - Bairro Sao Benedito (KM 43 - Anhanguera).
27/08 - Jurupari (demais locais).
30/08 - Vila Uniao, Santa Terezinha, Pq. Sao Roberto, Scorpions / Calcarea. 
01/09 - Todo complemento de vefculos adaptados para alunos com 

deficiencia do ensino regular.
06/09 - Guaturinho (dentro do bairro) e Cajamar (Centro)
13/09 - Portal dos Ipes, Panorama, Polvilho, Pq. Paraiso e Jd. Primavera.

Link original: https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021 /08/27/prefeitura- 

anuncia-o-cronograma-de-retorno-gradual-do-transporte-escolar/

9/9

https://cajamar.sp.gov.br/noticias/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
APROVADO em .cjlscussao e vota^ao unica

na sessg.0 Uh'L^r,Ti.ua.___________
com Jb^l

1 8 AfiO/021 GABINETE DO VEREADOR

I .) votos favoraveis, 
.) votos contraries e■cult Q

REQUERUViENTQ N° 272 / 2021 <2;i \D}aQAecebldo/Por' Horas jJ-abstengao
£#&JjemSen/iores Vereadores,

Saulo4i %zmuity.i'i

j j-. Requej.ro ^entro das normas regimentals desta Casa de Leis
Municip^Danifo Bals^Machada ^

I ransporte Escolarem nosso Municipio.

JUSTIFICATIVA

nmf'i J“st'flco 0 Presente requerimento, considerando que os pais tem 
procurado para reivindicar o retorno do transporte esco/ar e chip
seja manlido. Muitos pais reclamam da dificuldade em contratar urn servico de
R^i^n^In3 ° Va 0r qUe ^ oferecido h°je pelo Auxilio Transporte Escolar de 
R$150,00, outra questao e que os pais consideram que o transporte escolar 
oterece mais tranquilidade aos pais que saem para trabalhar pois a maioria 
deles estao no municipio a muito tempo sabem onde 
cnanpas e tambem tem parcerias com as escolas 
ievados em consideragao.

a possibilidade de retornar o

me

pegar e deixar as 
e cuidados que precisam ser

„J± —Ver. Waldomiro dos Sant
os, 05 de agosto de 2021
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oSSSSSsL** SAULOAND SON RODRIGUES

Presidente da Caprai^ Municip,
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