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REQUERIMENTO NO 137t2018

o Vereador JOSÉ euiofo calazl S, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc. ;

Considerando que, a Administração Municipal juntamente com a Secretária
Municipal de Educação realizam de forma primorosa as formaturas dos alunos da
Rede Municipal de Educação Infantíl e Fundamental, vez que, tais formaturas são
de fundamental importância para o desenvolvimento escolar dos alunos;

Considerando ainda que, mais do que simples comemorações, estas
belíssimas festas de colação de grau marcam o encerramento dos ciclos
educacionais, ou seja, são importantes para o desenvolvimento de jovens e
crianças;

Considerando ainda que, da mesma forma a Secretária de Educação realiza
aínda no decorrer do ano outras solenidades, como Dia das Mães e Dia dos Pais;

Considerando ainda que, atualmente tais solenidades são realizadas nas
próprias creches e escolas, onde estes prédios não comportam o volume de
familiares que querem acompanhar de perto o momento de alegria vivido
pelos pequenos, onde em decorrência disso, ocorre certo desconforto visto a
aglomeração e a falta de climatização;

Considerando finalmente que, em nossa cidade podemos contar com dois
locais apropriados para a realização de tais formaturas, sendo eles o Complexo
Turístico, Cultural e Histórico "Deputado Roberto Rollemberg e o Centro
Integrado de Cultura - CIC "Prof.a Eneida de Andrade Dias", onde ambos são
locais bem climatizados que possuem espaço físico amplo, capazes de
acomodar a todos de forma satisfatória;

Ora o exposto:

à mesa, ouvindo o colendo plenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, para que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito -
ADEMIR MASSHIO, bem como o Secretário Municipal de Educação -
CARLOS ROGÉRIO GARCIA, solicitando prestar a esta edilidade as seguintes
informações:

o Quantas solenidades de formaturas da Rede Municipal de
Educação Infantil e Fundamental estão sendo realizadas no
município?

. Além das formaturas. Quais outras solenidades são realizadas
no decorrer do ano por meio Secretaria de Educação?
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Por que tais eventos não são realizados em apenas um local,
com concentração de datas e horários, inclusive com a
integração entre as creches e escolas no Complexo Turístico,
Cultural e Histórico "Deputado Roberto Rollemberg ou no
Centro Integrado de Cultura - CIC "Prof.a Eneida de Andrade
Dias"?
A Secretária Municipal de Educação tem conhêcimento do
desconforto e da falta de acesso e visão dos pais e familiares?

A presente propositura é bastante em si para justificar o pedido de
informações, que está a merecer a aprovação do Colendo Plenário.
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JUSTIFICATIVA:

Sata das Sessões Dr. loão Alfredo do Amaral Ribeiro,
07 de Dezembro de 2018.

DIO CALAZANS
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