
Requerimento nº 48/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.

Itapoá-SC

Assunto:  requer  informações sobre os investimentos para ampliação das vagas

nas creches e escolas da rede municipal de Itapoá.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe

o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno

desta  Casa  de  Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de

18/11/2011, sobre as seguintes questões:

1. Qual o planejamento da Secretaria Municipal de Educação para atender a

crescente  demanda  de  vagas  nas  creches  e  escolas  de  ensino  fundamental  no

município de Itapoá. No documento, solicita-se o conjunto de ações previstas e em

andamento, com o apontamento objetivo da ampliação da infraestrutura, locais que

devem  receber  investimentos,  prazos  para  início  e  término  das  obras,  concursos

públicos e demonstrativo da ampliação, caso existir, da atual quantidade do quadro de

vagas do magistério.

2. Existe a previsão de construção de novas escolas. Se exite, qual o local e
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para quando está(ão) prevista a(s) licitação(es) da(s) obra(s).

3. Existe a previsão de ampliação de creches e escolas municipais. Se exite,

qual o local e para quando está(ão) prevista a(s) licitação(es) da(s) obra(s).

4. Qual a quantidade de alunos atualmente em fila de espera nas creches de

Itapoá, por localidade.

5. Qual  o  índice  de  crescimento  dos  últimos  5  anos  das  matrículas  nas

creches e escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Justificativa

As informações solicitadas são necessárias para verificar as condições

atuais e futuras do oferecimento de vagas e atendimento adequado dos alunos da rede

municipal de ensino. Os vereadores foram informados de denúncias sobre a falta de

vagas nas creches e escolas da rede municipal. Para informar a população e ajudar no

controle das ações na área da educação pública municipal de Itapoá, é necessário a

apresentação das informações solicitadas. Além disso, após a identificação e apuração

de deficit de vagas e da análise do planejamento de Secretaria Municipal de Educação,

os vereadores poderão ajudar de maneira propositiva para a resolução dos desafios,

como por exemplo na autorização para ações de alteração nas leis orçamentárias para

o próximo ano, e inclusão de atividades para obras e ampliação de creches e escolas

na Lei Orçamentária de 2015.

Atenciosamente,

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB

Osni Ocker

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB
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