PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE GOVERNO

OFÍCIO N° 424/2022 - SGOV/CAM
Mogi das Cruzes, 8 de abril de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico
Nesta

DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
Assunto: Requerimento n" 22/2022

Sais

Soda,
2m Secre!frio

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por intermédio do presente, reportar-me
ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo,
o qual mereceu aprovação no Plenário do Legislativo, tendo por objeto a solicitação de
informações referentes ao cumprimento da Lei n° 7.657, de 28 de janeiro de 2021, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de curso de capacitação de primeiros socorros aos funcionários das escolas
e creches da rede de ensino municipal e particular.
Nesta oportunidade, convém ressaltar a extrema relevância e o proveitoso resultado
decorridos do requerimento proposto. Certamente, a matéria do termo pleiteado demanda integral
atenção dos poderes públicos, tendo por finalidade uma adequada análise, viabilizada e agilizada
pela solicitação do ilustre vereador, tecnicamente embasada na exposição de motivos do referido
trabalho legislativo, consignada às fls. 3/4 do Processo Administrativo n° 10.082/2022.
Portanto, faz-se oportuno exaltar e reconhecer iniciativas como a do nobre edil, que
demonstra, com maestria, o pleno cumprimento de sua função legislativa de fiscalizar e auxiliar,
junto ao Executivo local, a matéria ora proposta, em conformidade com os princípios da
administração pública, em especial o da supremacia do interesse público.
Posto isso, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais pares dessa Egrégia
Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito ao referido autógrafo,
bem como encaminho, anexas por cópias, as manifestações prestadas pelas Secretarias de
Educação e de Saúde (Cresamu), relativas ao assunto em questão.
Nada obstante, agradeço-lhe, renovando votos de con

ração e apreço.

Atenciosamente,
Ruben
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o de Governo
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Vereador Francimário Vieira - Farofa

Mogi das Cruzes, 06 de abril de 2022
À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com atenção ao Oficio n2 76/2022, do
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan, e Requerimento n2 22/2022, do Vereador Francimário Vieira
Farofa, solicitando informações quanto ao cumprimento da Lei Municipal n2 7.657, de 28 de
janeiro de 2021, que dispõe "sobre a obrigatoriedade de curso de capacitação de primeiros
socorros aos funcionários das escolas e creches da rede de ensino municipal e particular", vem se
manifestar na forma que segue.
Em consonância com o disposto na Lei Municipal n2 7.657/2021, as diligências
desta municipalidade traduzem-se no curso de capacitação denominado "Bombeiros na Escola"
que consiste no oferecimento, aos profissionais da rede de ensino, uma instrução de 40 horas cujo
escopo resume-se em temáticas diversas voltadas à prevenção de acidentes, segurança e bemestar.
Pretende-se, ainda, adicionar à programação a participação do "Samuzinho", a
fim de conferir um maior respaldo técnico à tal capacitação.
Posto isso, encaminhamos o expediente, nos termos do despacho de fls. 05, com
os protestos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo à disposição para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
JULIANA RAM IRES
Divisão de Legislação e Normas
De acordo. Encaminhe-se para á---Secr-

ria Municipal de Saúde.

PATRICIA HEIEN QMES DOS SANTOS
Secretária Murt ipal de Educação
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Atendimento a Lei n° 7.657 de 2021 — Município de Mogi das Cruzes.
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Ao Senhor
Dr. Zeno Morrone Junior
Secretário de Saúde de Mogi das Cruzes

O Consórcio Regional de Saúde de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência —
CRESAMU, em atenção ao Oficio GPE n° 076/2022 do Presidente da Câmara Marcos Paulo
Tavares Furlan, e requerimento n° 22/2022 do Vereador Francimário Vieira — Farofa, o qual
solicita o cumprimento Lei n°7.657, de 28 de janeiro de 2021;
Desta feita, o CRESAMU esta a disposição da Secretaria Municipal de Educação para
que seja possível realizar o agendamento das datas para os cursos de capacitação nas escolas,
inclusive com o projeto Samuzinho;
Informamos

ainda

que,

estamos

à

disposição

através

dos

emails

çgera 1.cresamti(Minogi_dascmzes..spsoy,b; e gerenci mento . cresa mu@mogi dasc ruzes.sp.gov. br

e telefone 4798-7326.
Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhe os protestos de
alta estima e distinta consideração.

CRESAMU, 07 de Abril de 2022.
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Tendo em vista o exposto pelo CRESAMU, encaminhamos o presente para conhecimento e
prosseguimento.
Sendo o que resta para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.
Secretaria Municipal

Secretário Munici

de&de abril de 2022

de Saúde
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