
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 050/18  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos de 

congratulações com o Secretário Municipal de Educação, com a equipe pedagógica da Secretaria de 

Educação, com os Diretores, Coordenadores e Supervisores das unidades escolares: EMEF "Walter 

Rocha Camargo"; EMEIEF "Gilberto Santos"; EMEIEF "Betty de Souza Oliveira" e EMEIEF 

"Antônio Marciano", pela meta alcançada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 

2017. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O governo federal divulgou no último dia 03, que o município de Votorantim obteve a nota de 6.6 

e atingiu a meta estabelecida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um indicador 

nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população. O levantamento foi 

realizado em 2017 e analisou os alunos dos 5
os

 anos das escolas municipais da cidade. 

 

Entre as escolas municipais, destacaram-se a EMEF "Walter Rocha Camargo", com nota 7.2; 

EMEIEF "Gilberto Santos", com 7.1; EMEIEF "Betty de Souza Oliveira", com 7.0 e EMEIEF "Antônio 

Marciano", também, com 7.0.   

 

Sendo importante salientar que, a média do Estado de São Paulo foi de 6.5, assim, é mais do que 

justa a presente homenagem a todos os envolvidos em cada uma das unidades escolares mencionadas que 

com muito empenho e dedicação profissional contribuem para a educação e bom desempenho dos alunos 

do nosso município. 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, ao Senhor Prefeito Municipal, 

Fernando de Oliveira Souza, bem como aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

 Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Salão Nobre "Francisco Munhoz", em 18 de setembro de 2018. 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


