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Estado de Sao Paulo

REQUER1MENT0 N° 067/ 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 — For qual motive inumeros alunos ainda estao com o 
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 
das criangas e adolescentes a uma educagao de qualidade, e de suma 

importancia que este problema seja resolvido em carater de urgencia, para que 
esses alunos nao venham ser ainda mais prejudicados.

acesso

. Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de margo de 2022.
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Oflcio n° 046- GP

Cajamar, 10 de margo de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 09/2022; 44/2022; 50/2022; 51/2022; 52/2022; 53/2022; 
54/2022; 56/2022; 57/2022; 58/2022; 59/2022; 60/2022; 61/2022; 62/2022; 
64/2022; 65/2022; 66/2022; 67/2022 e 70/2022, de autoria dos nobres
Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido 
Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme 
Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson 
Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da ConceigSo; Luiz Fabiano Cordeiro Galv^o; 
Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e 
Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados na 3a Sessao Ordinaria, 
realizada no dia 09 de margo de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANDERSON RODRIGUES

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


