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ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.234/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 10 de outubro de 2022.

Referente: Requerimento n° 245/2022
13a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
14/10/2022 14:44:23

PROTOCOLO
2720/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 245/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Jefferson Rodrigo Oliveira Silva e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao por meio do seu

MEMORANDO n° 771/2.022- SME, copia anexa.

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

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

A-
/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARIO

-o-
CAJAMAR
PREFEITURA

ioockcao

Cajamar, 06 de outubro de 2022.

MEMORANDO n° 771/2.022 - SME

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

Referente: Requerimento CMC n° 245/2022

Prezada Senhora,

Em aten9ao ao Requerimento CMC n° 245/2022, 
atravbs do qual o nobre Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva requer da 

Administraqao Municipal que informe "Considerando o direito estabelecido pela 

constituigao Federal, Art. 208, Inc. Ill, que garante atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de 

ensino: ha no municlpio profissionais capacitados (professores auxiliares) para o 

atendimento desses alunos?; se hd, a quantidade desses profissionais tem sido suficiente 

ao atendimento de toda a demanda atual?; se nao houver profissionais suficientes, ha 

em andamento processo de contratagao?

Considerando que a Secretaria Municipal de Educaqao 

tem buscado desenvolver e implementar pollticas publicas educacionais voltadas ao 

alcance da qualidade da educaqao para todos, neste caso, em especial, para inclusao dos 

alunos com deficiencia ou transtorno global do desenvolvimento, em atenqao ao previsto 

na LDB n° 9.394/96, a saber:

"Art. 3° O ensino ser£ ministrado com base nos seguintes principios:

I - igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na 
escola;
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Art. 4° 0 dever do Estado com educag§o escolar publica sera 
efetivado mediante a garantia de:

(...)

Ill - atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com deficiencia, transtornos globais dodesenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotagao, transversala todos os nfveis, 
etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
Art 58 Entende-se por educagao especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educagio escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotag§o.

§ 1° Havers, quando necess^rio, servigos de apoio especializado, 

na escola regular, para atender £s peculiaridades da clientela de 
educagao especial.

(...)
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurar§o aos educandos com 
deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotagao:

I - curriculos, metodos, tecnicas, recursos educativos e 
organizag3o especificos, para atender &s suas necessidades;

II - terminalidade especifica para aqueles que n3o puderem atingir 
o nivel exigido para a conclusao do ensino fundamental, em virtude 
de suas defici§ncias, e aceleragSo para concluir em menor tempoo 
programa escolar para os superdotados;

III - professores com especializagao adequada em nivel medio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integragao desses educandos nas 
classes comuns;" (grifo nosso).
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Considerando a Lei n° 12.764/12 que institui a Politica 

Nacional de Protegao dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a 

saber:

“Art. 3° Sao direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
Paragrafo unico. Em casos de comprovada necessidade, a 

pessoa com transtorno do espectro autista incluida nas classes 
comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2°, tera 
direito a acompanhante especializado” (grifo nosso)

Considerando o Estatuto da Pessoa com Deficiencia
instituido pela Lei n° 13.146/15, a saber:

“Art. 3° Para fins de aplicagao desta Lei, consideram-se:

(...)
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades 

de alimentapao, higiene e locomogao do estudante com deficiencia 
e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer 
necess^ria, em todos os nlveis e modalidades de ensino, em 
instituigoes publicas e privadas, excluldas as tecnicas ou os 
procedimentos identificados com profissdes legalmente 
estabelecidas;

(...)
Art. 28. Incumbe ao poder publico assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os niveis e 
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir 
condigoes de acesso, permanencia, participagao e aprendizagem, 
por meio da oferta de servigos e de recursos de acessibilidade que 
eliminem as barreiras e promovam a inclusao plena;

III - projeto pedagogico que institucionalize o atendimento 
educacional especializado, assim como os demais servigos e
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adaptagoes razoaveis, para atender as caracteristicas dos 
estudantes com defici&ncia e garantir o seu pleno acesso ao 
cumculo em condigoes de igualdade, promovendo a conquista e o 
exercicio de sua autonomia;

IV - oferta de educagao bilingue, em Libras como primeira lingua e 
na modalidade escrita da lingua portuguesa como segunda lingua, 
em escolas e classes bilingues e em escolas inclusivas;

V - adogao de medidas individualizadas e coletivas em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento academico e social dos 
estudantes com deficiencia, favorecendo o acesso, a permanencia, 
a participagao e a aprendizagem em instituigoes de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos metodos 
e tecnicas pedagogicas, de materiais didaticos, de equipamentos e 
de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboragao de piano de 
atendimento educacional especializado, de organizagao de recursos 
e servigos de acessibilidade e de disponibilizag§o e usabilidade 
pedagogica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participagao dos estudantes com deficiencia e de suas familias 
nas diversas instancias de atuag§o da comunidade escolar;

IX - adogao de medidas de apoio que favoregam o desenvolvimento 
dos aspectos linguisticos, culturais, vocacionais e profissionais, 
levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os 
interesses do estudante com deficiencia;

X - adogao de pr£ticas pedagogicas inclusivas pelos programas de 
formag§o inicial e continuada de professores e oferta de formag§o 
continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formagcio e disponibilizagao de professores para o atendimento 
educacional especializado, de tradutores e interpretes da Libras, de 
guias interpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de 
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e 
participagao;
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XIII - acesso a educagao superior e a educagao profissional e 
tecnologica em igualdade de oportunidades e condigoes com as 
demais pessoas;

XIV - inclusao em conteudos curriculares, em cursos de m'vel 
superior e de educagao profissional tdcnica e tecnologica, de temas 
relacionados a pessoa com deficiencia nos respectivos campos de 
conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiencia, em igualdade de condigoes, 
a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema 
escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da 
educagao e demais integrantes da comunidade escolar as 
edificagoes, aos ambientes e as atividades concernentes a todas as 
modalidades, etapas e niveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; (grifo nosso).

Considerando Decreto Federal n° 10.502/2020 que 

institui a Politica Nacional de Educagao Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado 

ao longo da Vida, a saber:

"Art. 8° Atuarao, de forma colaborativa, na prestagSo de servigos da 
educagao especial:

(...)

V profissionais de apoio escolar ou acompanhantes 
especializados, de que tratam o inciso XIII do caput do art. 3° da Lei 
n° 13.146, de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiencia. e

o paraqrafo unico do art. 2° da Lei n° 12.764, de 2012;1’.

Considerando que a Educagao Especial destina-se aos 

alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e alias 

habilidades/superdotagao sendo ofertada, preferencialmente, nas classes do ensino 

regular e, quando necessario, no Atendimento Educacional Especializado - AEE.
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Considerando que atualmente, atendemos 275 alunos 

matriculados nas classes do ensino regular nas Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Cajamar, conforme segue:

MAPEAMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CAJAMAR - 2022

EDUCAQADEFICIENCIA/
TRASNTORN

ENSINO 
FUNDAMENTA 
L I - 1° ao 5°

ENSINO 
FUNDAMENTA 

L II - 6a ao 9a

EDUCAgAO 
INFANTIL 

4 e 5 ANOS

EDUCAQAO 
DE JOVENS 
E ADULTOS

O
INFANTILO <0 a 3 HANOANO OANOS

INTELECTUA 1 2 70 10127 1L
AUDITIVA 3 3 7 5 18

VISUAL - BV 1 2 2 1 6
PC/outras 5 6 11

FISICA 3 4 14 7 28
TEA 8 23 33 15 79

DEFICIENCIA
MULTIPLA 1 910 20
SlNDROME
DE DOWN 1 7 4 12

TOTAL 16 39 106 112 2 275
Data base: 31/05/2022

Considerando que o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE e ofertado no contraturno do ensino regular em salas de recursos 

multifuncionais em polos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de 

Cajamar. Atualmente, contamos com cinco polos: EMEB Prof3 Odir Garcia Araujo e 

EMEB Prof3 Maria de Lurdes Mattar (Polvilho), EMEB Fernando Pupo Massagardi 

(Cajamar - Centro), EMEB Emerson Cruz Machado e EMEB Antonio Pinto de Campos 

(Jordanesia). Nestes polos 9 professoras realizam o atendimento de aproximadamente 

178 alunos em horarios individuals de acordo com a necessidade de cada um.

Considerando que o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE tern como fungao complementar ou suplementar a formagao do 

aluno por meio da disponibilizagao de servigos, recursos de acessibilidade e estrategias
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que eliminem as barreiras para sua plena participapao na sociedade e desenvolvimento 

de sua aprendizagem.

Considerando que a Educapao Bilmgue de Surdos 

destinada aos alunos surdos, surdo-cegos, com deficiencia auditiva sinalizantes, surdos 

com altas habilidades ou superdotapao ou com outras deficiencias associadas que 

optaram pela modalidade de educapao bilmgue de surdos. A Educap3o Bilingue de 

Surdos sera ofertada em Lingua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira lingua, e em 

portugues escrito, como segunda lingua nas escolas regulares e em polos no 

Atendimento Educacional Especializado no contraturno do ensino regular. Os alunos 

surdos sao acompanhados de forma individual pelos 13 Professores Interpretes de 

Educapao Basica - Libras.

Considerando que alem dos professores das salas 

regulares, dos professores do AEE e Professores Interpretes, temos em nosso quadro 

10 cuidadores escolares para realizarem o atendimento individualizado destes alunos 

alocados em 9 Unidades Escolares diferentes.

Considerando que para auxiliar nas questdes 

individualizadas de aprendizagem contamos com 13 professores interpretes e 21 

profissionais de apoio escolar (14 professores de cargo efetivo variado atuando com 

carga suplementar no contraturno do seu cargo e 7 professores adjuntos de educapao 

basica atuando no seu proprio turno).

Esclarecemos que estamos empenhados em atender 
esta demanda e que a falta da disponibilidade de profissionais para atuarem com estes 

alunos na Rede Municipal de Ensino de Cajamar nos levou a decidir pela realizapao de 

Chamamento Publico objetivando a selepao de entidade de direito privado sem fins 

lucrativos, qualificada como Organizapao Social no ambito do Municipio de Cajamar, para 

celebrapao de Termo de Colaborapao, para servipo de apoio escolar aos alunos com 

deficiencia e transtorno global do desenvolvimento regularmente matriculados na Rede 

Municipal de Ensino de Cajamar, bem como formapao para os profissionais que atuam 

junto a estes alunos, em consonancia com a Lei n° 9.394/1996 que estabelece as
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Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, a Resolugao CNE/CEB n° 2/2001 que institui 

Diretrizes Nacionais para Educagao Especial da Educagao Basica, a Lei n° 12.764/2012 

que institui a Politica Nacional de Protegao dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, a Lei n° 13.146/2015 que institui a lei brasileira de inclusao da pessoa 

com deficiencia (Estatuto da Pessoa com Deficiencia) e o Decreto Federal n° 

10.502/2020 que institui a Politica Nacional de Educagao Especial: Equitativa, Inclusiva 

e com Aprendizado ao longo da Vida, bem como demais documentos da Politica 

Nacional de EducagSo Especial na Perspectiva da Educagao Inclusiva.

Publicamos no Diario Oficial do Municipio no dia 

11/08/2022 o aviso de abertura de licitagao “P.A 10.614/2022 - Chamamento Publico n° 

03/2022. OBJETO: execugao do servigo de apoio escolar aos alunos com deficiencia e 

transtorno global do desenvolvimento, regularmente matriculados na Rede Municipal de 

Ensino de Cajamar, bem como formagao para os profissionais que atuam junto a estes 

alunos” e que ja esta em fase de assinatura de contrato com a Organizagao Social 
vencedora.

Por fim, informamos que neste momento enquanto 

agao do “Programa de Atendimento a Crianga com Deficiencia” estamos realizando todos 

os encaminhamentos necessarios com o intuito de ampliar o atendimento de apoio 

individualizado aos alunos com deficiencia e transtornos globais do desenvolvimento 

(quando necessario).

Sem mais para o momento, renovamos nossos 

protestos de elevada estima e distinta consideragao.
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3 e. i n c r P re s i cl e n te

33r nores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos deliberacao 
do plenario. a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informs a esra Casa de

Leis as seguintes questoes: . • - r- ^ i a,-+ qor inr m
Considerando o direto estabelecido pela constituigao Federal, Art. 2U« inc. in,

que garante atendimento educacional especializado aos portadores de deficiencia,
oreferencialmente na rede regular de ensino: _

municlpio profissionais capacitados (professores auxiliaies) paia o- Ha no
atendimento desses alunos?

- Se ha, a quantidade desses profissionais tem side suficiente 
toda a dernsrida atuaiP 

-Se nao

ao atendimento de

dehouver profissionais suficientes, ha em andamento processo
ccrratscao?

JUSTIFICATIVA

conforme supracitado, oJustifico o presents Requerimento, tendo em vista que 
atenc.mento especializado aos portadores de deficiencia e uma garantia prevista em

mediante relates trazidos a este vereador, naonossa constituipao. Direito este que
sen do garantido de forma suficiente em nosso municipio'•'.YTi

Ass in' peso que seja dada atencao especial a esta questao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de setembro de 2.022

JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar

5VP J NI Cl PAL DE CAJAM ^P.
,..m, cliDC.uri.sSo e

/) voion fijvor^veir- 
/_ ) votos. contr&rlos.

a^5Z/2°^2-%l :
Saulo Anderson RodriKue:.

---------TresMentm

CAMARA 
APR OVA DO
na iff! sessao-----
cornet Aia Lx

7CAMARA IVIUMiC'PAL DE CAJAMAR (
/;rn

USUARIC 
mart na

DATA/HORA 
2'■ii 09/2 022 15:20:09

"ROTOCOlG
2530/2022



'f /' 
• 'i

■A.C:

.

XjMat
L

FSs /2022Contmua^ao do Requerhnento n° ■ /2Q22.

y
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Vo reader Vereadbr

)iogo de Carvali?o'Otsunomiya
Eder do 5,lva Domingues 

's/ere ad or
-■

■

-vv.— ^
yic\Alves Ki.oeirc 

■^reaC.O!
" Izelaa'GonpIvesCarnaub^inir;' 

Vereadora
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Vereadpr
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/ V. '
^------.-■'arcisio Moreira de Carvalho 

Vereador
Saulo Anderson Rp'drjgi'? - 

-Dresidente
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'Vereador

WALTER RIMS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
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