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   Senhor Presidente: 
 

   O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa encaminhe ao Chefe do 

Executivo para que se estude:  

 A possibilidade do fornecimento de um conjunto “KIT BÁSICO DE 

MATERIAL ESCOLAR”, aos alunos comprovadamente carentes da rede pública municipal de 

ensino. 

A medida se faz ainda mais imperativa no contexto atual, em que as 

dificuldades econômicas impostas pela pandemia do novo coronavírus assolam parte considerável 

das famílias. Caso o Município não esteja preparado para custear essa importante ação, que 

garanta ao menos a distribuição gratuita dos materiais para estudantes mais carentes, ampliando o 

benefício para todos gradativamente a partir do ano letivo de 2022.  

“A educação deve ser prioridade para melhorarmos a qualidade de vida das 

pessoas. Dar condições mais adequadas para os alunos estudarem é um dever do município. 

Muitas famílias, infelizmente, não têm condições de adquirir o material necessário para seus filhos, 

o que prejudica seu desenvolvimento escolar”.  

  

 

 

                                       

                                      Justificativa: 

O referendo pedido tem como concretizar o fornecimento gratuito e anual de 

material escolar aos alunos, com o intuito de incentivar o processo de aprendizagem e a justiça social. A 

proposta visa melhorar a educação do município, fornecendo material pedagógico para crianças carentes, 

fazendo com que as mesmas estejam motivadas para as aulas, em igualdade com as demais crianças. A 

iniciativa está em consonância com a educação pública de qualidade, que tem sido a aspiração praticamente 

unânime como ferramenta de justiça social e desenvolvimento sustentável em nosso país. Além disso, ação 

garantirá melhores condições de estudo e aos pais tranquilidade no orçamento familiar e gerando igualdade 

social. 

                                                      Sala das Sessões em, 20 de Julho de 2021. 

Charlon Diego Müller 
Vereador de Osório 
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Líder da Bancada do MDB 


