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Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Edilidade, se existe algum estudo ou projeto em andamento,
para que seja construida uma Escola no Bairro Sao Benedito, sentido ao 
Bairro de Jordanesia.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista o fato de que o aluno 
passa boa parte do seu tempo dentro da escola, nesse caso, o seu tempo livre 
poderia ser utilizado de maneiras mais agradaveis, seja com atividades que 
deem continuidade ao seu desenvolvimento ou com outras formas de 
entretenimento. Isso se tornaria mais facil se nao gastassem tanto tempo no 
trajeto que levam entre casa e escola.

Nada obstante, as atividades extracurriculares sao de suma importancia 
e tendem a tornar ainda mais dinamica a rotina escolar dessas criangas e 
jovens. Entretanto, nem todos conseguem participar de forma assidua, tendo 
em vista a distancia de suas casas das respectivas escolas.

Dm dos pontos positives dessa implantagao, seria com certeza a 
facilidade que todas as familias teriam para participar de forma mais ativa da 
vida escolar de seus filhos, o que favoreceria no desempenho da 
aprendizagem dos pequenos, sem contar que o local poderia se tornar urn 
verdadeiro espago de convivencia para todos no Bairro, com abertura dos 
portoes durantes os eventos escolares.

No mais, o Bairro do Sao Benedito vem crescendo de forma progressiva, 
por isso se faz necessaria uma atengao as necessidades basicas para que a 
populagao possa viver com o minimo de dignidade possivel, a implantagao de 
uma escola seria de uma imensa. valia para todos os moradores e teria 
sobretudo, urn imenso valor para todas as criangas e jovens que ali residem.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 12 de Janeiro de 2.023.
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Oficio n° 57 - GP

Cajamar, 09 de margo de 2023.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 02/2023; 10/2023; 12/2023; 18/2023 e 26/2023, de autoria 
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; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; 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 08 de margo de 2023.

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