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REQUERIMENTO 32/2009

Autora :  MÁRCIA REGINA EGGERT SOARES - PSDB
               

Assunto :  Requer informações quanto a possibilidade  de 
funcionamento  do  Curso  Supletivo 
Modularizado  de  1o e  2o Grau  da  Rede 
Municipal de Ensino na comunidade do Pontal, 
na Escola João Monteiro Cabral atendendo as 
comunidades do Pontal,  Figueira e Jaguaruna 
para o ano de 2009.

Sr.   Presidente,
Srs. Vereadores.

     
     A educação municipal de Itapoá está dentre as melhores de 

nosso  Estado como comprovam dados  de órgãos  da  imprensa e  do 
Ministério da Educação (MEC).

     Sabemos que o critério adotado em transformar o Supletivo 
Presencial de 1o e 2o Grau em Supletivo Modularizado de 1o e 2o Grau 
propiciou a população de Itapoá um curso muito bem estruturado para 
atender a demanda do município, no que diz respeito à Educação de 
Jovens e Adultos.

        Formulamos este requerimento atendendo reivindicação 
dos moradores do Pontal do Norte, Figueira e Jaguaruna que estavam 
presentes na Audiência Pública neste mês de maio para discussão do 
PPA  e reivindicaram a esta vereadora e demais vereadores presentes o 
atendimento  aos  alunos  daquelas  comunidades  no  Curso  do  EJA, 
especialmente as mulheres e mães de família que não tem condições 
de se deslocar de suas comunidades em tempo hábil para estudarem 
no  centro  da  cidade,  ou  seja,  na  Escola  Municipal  Ayrton  Senna 
(atualmente  Núcleo  do  EJA),  sendo  que  estes  moradores  terão  que 
deixar  muito  cedo  seus  afazeres,  sendo  eles  a  lavoura,  a  pesca,  o 
atendimento aos filhos menores e outros para se deslocarem ao ponto 
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de ônibus escolar que já tem um horário pré determinado aos jovens 
alunos do 2o Grau da Escola Estadual Nereu Ramos no período noturno.

   
   Para tanto,  solicitamos informações ao setor competente, 

quanto  a  possibilidade  de  atendimento  destes  moradores  que 
reivindicam mais escolas para os jovens e adultos nas suas localidades.

   Ante  o  exposto,  após  ouvido  o  Plenário  e  atendidas  as 
formalidades  regimentais,  REQUEIRO seja  oficiado  à  Prefeitura 
Municipal de Itapoá, para que através da Secretaria de Educação, envie 
as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1 - A Secretaria Municipal de Educação tem em sua programação anual 
a abertura de novas turmas nos bairros para o Curso de EJA? 

2  -  Caso  positivo.  Favor  enviar  a  esta  Casa  de  Leis  a  data  de 
atendimento previsto e os bairros que serão contemplados.

 
É o Requerimento.

Câmara de Vereadores de Itapoá, 15 de maio de 2009. 

MÁRCIA REGINA EGGERT SOARES
Vereadora – PSDB
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