PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DA VEREADORA EDNEIDE SANTANA PEREIRA
13 de agosto de 2021
“Solicita que sejam destinados recursos do
FUNDEF para a compra de tablets ou outros
equipamentos eletrônicos que beneficiem os
alunos da educação pública municipal.”

INDICAÇÃO Nº 057/2021
Apresento aos meus pares, com base no artigo 129 inciso I do Regimento Interno, a
presente indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Prefeita, para que o Poder Executivo
utilize os recursos recebidos do FUNDEF para a aquisição de equipamentos eletrônicos,
como tablets¸ a fim de beneficiar os alunos da rede de ensino municipal.
JUSTIFICATIVA
A pandemia do COVID-19 afetou seriamente a vida de todos, em especial a dos
nossos queridos estudantes que se viram impossibilitados de frequentar os espaços escolares
e estudar de forma adequada. Apesar dos inúmeros esforços de coordenadores pedagógicos,
diretores escolares, professores e demais servidores públicos, o fato é que a educação
necessidade de investimento para enfrentar as dificuldades deste momento.
A pandemia mostrou ainda que a era digital veio para ficar e que é necessário
providenciar para os alunos, em especial os mais carentes, os meios de acesso à educação e
as ferramentas necessárias para isso. Sendo assim, faço a indicação acima para solicitar do
Poder Executivo a destinação de parte dos valores do FUNDEF, creditados recentemente em
conta específica do município, para a aquisição de tablets e outros equipamentos eletrônicos
os quais serão disponibilizados aos alunos da rede pública de ensino.
Esta medida proporcionará não apenas conforto aos estudantes, mas dará a eles os
meios de acesso à educação pública que, infelizmente, anda deficitária em nosso país.
Acredito que este pedido quando for atendido, melhorará muito a vida estudantil e evitará que
as famílias mais pobres tenham que destinar parte de sua renda para a compra de tais
equipamentos.
Portanto, solicito que a Excelentíssima Senhora Prefeita encaminhe meu pleito aos
setores competentes, na certeza que tenho de que serei ouvida e terei esta indicação
analisada.
Atenciosamente,
EDNEIDE SANTANA PEREIRA
Vereadora
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