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                           Senhor Presidente: 

 

Os Vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais e após ouvido o Douto do Plenário e se aprovado, esta Casa solicite 

junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que empreenda todos os esforços 

para contratação de professores de informática de modo que as escolas voltem a ter 

aulas de computação, melhorando a qualidade do ensino, bem como promovendo a 

inclusão digital, conforme as considerações abaixo: 

 01 - Praticamente todas as escolas Municipais estão equipadas 

com laboratórios de informática, e tais laboratórios desempenhavam um importante 

papel no processo pedagógico, pois o professor trabalhava em conjunto com 

outros professores no desenvolvimento de projetos dentro das diversas 

disciplinas; 

02 - Os laboratórios foram montados com altos investimentos e 

agora estão ociosos, o que é um desperdício do dinheiro público; 

03 - Outros professores dificilmente vão fazer uso adequado 

destes laboratórios, pois já estão assoberbados com suas atividades; 

05 - Educação não é custo, mais investimento nesta política 

resultará na qualidade do ensino;  

06 - Centenas de professores investiram na formação, 

frequentando cursos de licenciatura, e muitos não estão conseguindo atuar na área 

por não haver o cargo na estrutura administrativa; 
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 Justificativa: 

Os vereadores que visitaram as Escolas Estaduais do Município de 

Osório, com o intuito de verificar as condições dos laboratórios de informática informam 

que praticamente todas as escolas estão equipadas com laboratórios de informática. Tais 

equipamentos desempenhavam um importante papel no processo pedagógico, pois o 

professor trabalhava em conjunto com outros professores no desenvolvimento de projetos 

dentro das diversas disciplinas ou em atividades no contra turno. As escolas visitadas 

pelos vereadores possuem laboratórios montados com altos investimentos que agora 

estão ociosos, o que é um desperdício do dinheiro público. 

 

  Sala das Sessões em, 30 de Abril de 2018. 

 
 
 
 

                        Charlon Diego Müller                                Roger Caputi                               
                           Vereador do PMDB                              Vereador do PMDB 


