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REQUERIMENTO Nº 027/10

Considerando que é dever do vereador sempre zelar pelo bem estar de toda nossa população. 

Considerando que devemos sempre estar atentos aos assuntos de nossa municipalidade.

Considerando que a partir do início das aulas no ano de 2010 a grade horária dos alunos da 

APAE sofreu algumas alterações que estão causando a esses alunos um problema sério, pois os 

mesmos estão ficando impossibilitados de assistir algumas aulas.

Considerando que todos nós sabemos da importância dos trabalhos executado pela APAE e 

principalmente por aqueles maravilhosos alunos que realmente nos dão um exemplo de vida, pois às 

vezes ficamos reclamando demais e fazendo de menos em nossas vidas. 

Considerando que nós vereadores e executivo estaremos sempre juntos com essa importante 

instituição em nosso município.

E, pelos considerandos apresentados, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o Exmo. 

Senhor  Prefeito  Municipal  Marcos  de  Oliveira  Galvão,  possa  estar  conversando  com  nossa 

Secretária de Educação Exma. Senhora Neusa Bedaque para que possa nos informar o motivo das 

modificações da grade horária e se poderia voltar o que era feito antes, a explicação da mudança 

vem logo abaixo.

A mudança foi que até o ano passado as crianças faziam as aulas de educação artística e 

educação física no período da manhã, ou seja, as crianças participavam de todas essas atividades. A 

partir do ano de 2010 essas duas disciplinas foram alteradas para o período da tarde, e o que está 

acontecendo é que muitas crianças moram longe e até na zona rural e dependem de condução para ir 

e vir e o fato dessas crianças saírem para almoçar em suas residências, muitas não tem condições de 

estarem retornando no período da tarde para essas importantes disciplinas.

Tendo a certeza que o executivo sempre buscará as melhores saídas para os fatores que 

acontecem dentro do município que podem tanto atrapalhar os trabalhos do executivo bem como as 

crianças da APAE.

 

Que  desta  se  dê  conhecimento  a  Exma.  Secretária  de  Educação  Neusa  Bedaque  e  ao 

Jornalista Arthur Marques do Jornal “O Aparecida”.
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