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905/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 067/2022, de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

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

n° 128/2.022- SME copias anexa.

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

Atenciosament^C

DANILO BAI 
Pref^

MACHADO
map

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 margo de 2022.

MEMORANDO n° 128/2.022 - SME

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

t.EGISLATIVO 
R er c: £5 i ci O

Referente: Requerimento CMC n° 067/2022 0 1 ABR 2022

cebido Por Horas
Prezada Senhora,

Em atengao ao Requerimento CMC n° 067/2022, 
atraves do qual o nobre Vereador Edivilson Leme Mendes requer da Administragao 

Municipal esclarecimentos acerca das recargas de cartdes escolares no ano letivo de 

2022, esclarecemos o que segue.

O atendimento aos alunos que utilizam o Cartao Bern 

Escolar e realizado de acordo com a solicitagao das Unidades Escolares pertencentes a 

Rede Estadual de Ensino, conforme convenio firmado entre a municipalidade e a 

SEE/SP.

As recargas sao realizadas no 1° dia util de cada mes, 
contabilizando o numero de dias letivos do referido periodo. Porem, esta Secretaria nao 

mediu esforgos para que todas as solicitagoes realizadas pelas Unidades Escolares 

fossem atendidas com a brevidade que a situagao requer.

O Departamento responsavel efetuou diversas 

recargas apos o prazo firmado para que os educandos tivessem a situagao regularizada 

com a brevidade estabelecida pela circunstancia.

Pontualmente, quanto as indagagoes realizadas
presente requerimento, nos cabe manifestar que:
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m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO 
GABINETE DO SECRETARIO

CAJAMAR
PREFEITURA

toucj^Jo

• Item 01 e 02 - Esta Secretaria nao possui 
pendencias de solicitapoes recebidas quanto a emissao 

e fornecimento de creditos de cartoes escolares;

Item 03 - As ausencias dos alunos em dias 

letivos devem ser justificadas junto as Unidades 

Escolares da Rede Estadual de Ensino em que estao 

matriculados, as quais analisarao e darao os devidos 

encaminhamentos.

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

Jean 'Carlos Pereira 
Agente A^nynistr ativo

\

P roL^Qf^Reg isSo uza 
Secretario Murncipal d\Educa$ao

ENDERECO: PRACA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
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Telefone:(ll) 4446-0040
2



CAMARA MUmCkPAL BE CAJAMAK 
AP-ROVADO «m discus^o

-3~ sessj'o
e x/ota^rao tinica

na 1,
-J../

-pL_j,/vofos (avoraveir-

e -----'—vcvtps contririou

com

em

y
■>H:.
. <■

.. s/ ■■<s •

Estctdo de Sao Paulo

REQUERIMENTO N°Q67/ 2022

GAB1NETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, para que seja esclarecido 
as seguintes indagagoes: 1 - Por qual motive inumeros alunos ainda estao 
beneficio dos cartoes escolares que Ihe da direito a passagem nos onibus, sem 
recarga desde o inicio do ano letivo de 2022? 2 — Existe uma data prevista para 
que seja realizada a recarga desses alunos? 3 — Quais medidas serao tomadas 
para os alunos que faltaram na escola por este motive nao sejam prejudicados?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que inumeros pais e 
alunos entraram em contato com o vereador reclamando sobre os cartoes 
escolares que nao foram recarregados desde o inicio deste ano letivo, muitos 
alunos estao sem ir a escola desde as voltas as aulas por nao conseguirem 
custear a condugao ate a escola.

Considerando que este e beneficio dos estudantes e buscando promover o 
acesso das criangas e adolescentes a uma educagao de qualidade, e de 
importancia que este problema seja resolvido em carater de urgencia, para que 
esses alunos nao venham ser ainda mais prejudicados.

com o

suma

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de margo de 2022.
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