INDICAÇÃO Nº 24/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia à Lucimara Paulino Muniz de Melo,
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, solicitando a
viabilização de recursos objetivando a construção de mais salas de aulas junto
as Escolas Municipais “João Alves Lara”, “João Luiz Pereira” e “Professor
Jesus José de Souza”.
JUSTIFICATIVA
Embora de forma remota, em razão da pandemia
do Coronavírus (COVID-19), o ano letivo do município de Aparecida do Taboado
teve início no dia 09 de fevereiro próximo passado. Mesmo diante desta nova
realidade já foi possível verificar que existe fila de espera de alunos para conseguir
vagas em escolas da rede municipal de ensino.
Uma das razões elencadas foi que a Escola
Municipal São Jerônimo passou a funcionar como ensino até 05 anos de idade.
Diante disso, os alunos do 1º ao 4º ano tiveram que ser matriculados nas demais
escolas da rede municipal de ensino. Tomei conhecimento de escola que já tem
mais de 20 alunos na lista de espera.
Sabemos que até que as aulas retornem à
normalidade e de forma presencial as escolas estarão realizando as matrículas e
atendendo toda a demanda. Porém, é notória a necessidade de mais salas junto as
escolas mencionadas, o que deve ser providenciado de imediato, para que no
momento oportuno, todos os alunos sejam atendidos de maneira satisfatória.
Assim, espero que Vossa Excelência tome as devidas providências, buscando
atender a contento toda a demanda escolar.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 17 de fevereiro de 2021.
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