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INDICAÇÃO N“ 891 /2022

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras
Vereadoras.

Os Vereadores signatários, com assentos nesta Casa Legislativa,
no uso de suas atribuições regimentais previstas no art. 96, em especial as
definidas no art. 109, ambos do Regimento Interno (RI), solicita que seja
submetida a presente INDICAÇÃO à apreciação do Colendo Plenário e posterior
envio ao Excelentissimo Senhor Prefeito ERICK AUGUSTO COSTA E SILVA,

Digníssimo Prefeito Municipal, INDICANDO-LHE: REALIZE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PEDAGÓGICO DE ENSINO COMO: LÁPIS DE COR, CADERNOS, TINTAS PARA
PINTURAS E OUTROS ASSESSÓRIOS DE SALA DE AUU DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

A Educação Infantil em Balsas se ressignifica e constrói sua identidade
com mais potência a cada dia. Sabemos que nossa cidade irá receber duas grandes
creches para atender crianças de famílias de baixa renda, essas crianças precisam
frequentar a sala de aula com matérias escolares.

Os processos da educação infantil, assim como os momentos de
estudos e reflexões, quando amparados por materiais de qualidade e que dialogam
com a prática, são importantes para apoiar os professores frente aos desafios do
cotidiano e das práticas pedagógicas.

Pensando nesse contexto, solicitamos ao Executivo um conjunto de
materiais escolares para apoiar coordenadores pedagógicos e professores da
educação infantil em suas ações cotidiana nas creches de nossa cidade.

Assim, vejo a necessidade de criação de um albergue aos moradores
de rua, já que estes moradores adotam praças e outros logradouros públicos como
abrigo. Sem dúvida este é um problema que o poder público necessita se atentar e
resolver, havendo necessidade de medidas urgentes  e eficazes.

Desta forma, reforço a necessidade de aquisição de material
pedagógico de ensino para as creches de^lsas como: lápis de cor, cadernos, tintas
para pinturas e outros itens de salé jáe aula d^ ̂ducação infantil.
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