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Considerando que é dever do vereador ajudar a fiscalizar nosso município levando as 

reivindicações de nossos munícipes ao Executivo Municipal para possível solução. 

Considerando que venho através deste documento pedindo uma explicação mais clara a 

respeito do CATIS (Centro de Acesso e Tecnologia de Inclusão Social) do bairro do Pedro 

Leme. 

Considerando que o mesmo, funcionava das 8h às 17h, por uma funcionária “contratada” 

de confiança do Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria da Educação, sendo 

assim, garantindo a população, principalmente aos jovens e crianças a fazer trabalhos escolares, 

entre outros benefícios que a internet proporciona. 

Considerando que no momento, após o Concurso Público, uma nova funcionária que atua 

no recinto, abre as 13h30 às 18h de segunda a sexta-feira, causando uma certa aglomeração por 

não abrir de manhã. 

Vale ressaltar, que por poucos dias em funcionamento, já temos inúmeras reclamações de 

pais, que pedem explicação, pois seus filhos que estudam a tarde, estão sendo prejudicados por 

não conseguirem fazer uso do local. 

Vale ressaltar, que o mesmo, antes da mudança, funcionou o dia todo, e não havia 

tumulto e nem reclamações. 

A população pede, que se possível, sejam tomadas medidas de mudanças mais 

satisfatórias aos nossos munícipes, para que ninguém saia prejudicado. 

Pelos considerandos, requeiro ao Exmo. senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que 

nos informe a possibilidade de abrir o local no período da manhã, e que se possível for, nos 

forneça a carga horária de um Instrutor de Informática concursado, para que tenhamos 

informações mais concretas e objetivas a dar a nossa população do bairro do Pedro Leme. 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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Ao aguardo, nossos agradecimentos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de março de 2015. 

 

 

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

Autora do Requerimento 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira 

 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

 

 

 

 

 


