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Câmara Municipal de Votorantim 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 030/18 

 

 

CONSIDERANDO que, em 2017, este Vereador, apresentou, os Requerimentos n°
s
 068 e 

266/2017, questionando a Administração Municipal, com relação à retomada da Escola 

Municipal de Informática, que atendia cerca de 800 alunos por ano; 

 

CONSIDERANDO que, em respostas a essas proposituras, o Senhor Prefeito Municipal, 

Fernando de Oliveira Souza, informou que estaria realizando estudos para implantação de novos 

cursos, bem como, a retomada dos cursos de informática e a reestruturação do prédio da antiga 

Diretoria de Ensino da Região de Votorantim, visando aproveitar melhor o espaço; 

 

CONSIDERANDO que, diante dessas respostas, é importante ressaltar que, os jovens estão 

vulneráveis, e por isso, seria importante o Governo Municipal, fomentar ainda mais as políticas 

públicas de incentivo aos jovens, até mesmo fazendo parcerias com empresas para a ministração 

de cursos, e contratá-los como jovens aprendizes; 

 

CONSIDERANDO que, além da "Escola de Informática", a Administração poderia oferecer 

diversos cursos para a juventude, tais como: confeitaria, artesanato, metrologia, elétrica, 

fotografia, artes, solda, centro de línguas, web designer, culinária, workshops, elaboração de 

currículos, palestras comportamentais e pinturas em geral, conforme proposituras apresentadas, 

anteriormente, por este Vereador; e, 

 

CONSIDERANDO que, segundo informações do Senhor Prefeito, o prédio onde funcionava o 

CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, passaria por uma ampla reforma e 

seria adaptado, tanto para cursos, como para outras finalidades, deixando de ter custos com 

aluguéis, para melhor atender a população. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Chefe do Executivo poderia informar se há intenção e, por conseguinte uma previsão da 

retomada da Escola Municipal de Informática, em Votorantim?  

 

b) O Chefe do Executivo poderia informar se há planos de oferecer cursos voltados à 

juventude, tais como: confeitaria, artesanato, metrologia, elétrica, fotografia, artes, solda, 

centro de línguas, web designer, culinária, workshops, elaboração de currículos, palestras 

comportamentais e pinturas em geral? 

 

c) Qual o motivo da reforma do antigo prédio do CEEJA não ter sido iniciada, conforme 

prometido, via imprensa escrita e falada? 

 

d) Existe a possibilidade de transferir a Universidade Aberta do Brasil – UAB, a qual, 

atualmente, funciona na EMEIEF “Helena Pereira de Moraes” (antigo Parcão), para o antigo 

prédio ocioso, onde funcionava a Diretoria de Ensino? 
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e) Em caso afirmativo ao item “d”, poderia transformar o prédio onde funciona a UAB em 

extensão da escola EMEIEF (Parcão) ou em creche, já que há uma grande demanda de vagas 

para a região central da cidade? 

 

f) Em caso negativo aos itens “d” e “e”, poderia nos informar o motivo? 

 

Que do deliberado se dê ciência às Secretarias Municipais de Educação e de Cidadania e 

Geração de Renda, bem como, aos órgãos de imprensas abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim – Canal 3; 

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e 

Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem anexas, fotos do prédio onde funcionava a Escola de Informática, bem como, 

cópias de Ofícios referentes aos Requerimentos anteriores de autoria deste Vereador. 

 

  

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador  

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

