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 SENHOR PRESIDENTE: 

 O  Vereador  que  este  subscreve  requer  que  a  Vossa  Excelência,  nos  termos  regimentais, 
 após  ouvido  o  douto  Plenário  e  se  aprovado,  esta  Casa  Legisla�va  encaminhe  ao  execu�vo  o  seguinte 
 Pedido de Indicação que dispõe: 

 REALIZAÇÃO  DO  TURISMO  PEDAGÓGICO  PELA  REDE  MUNICIPAL  DE  ENSINO  DE 
 OSÓRIO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 JUSTIFICATIVA: 

 Este  Projeto  de  Lei  tem  por  obje�vo  desenvolver  e  despertar  o  conhecimento  dos 
 alunos  de  nosso  município  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento  turís�co  e  cultural,  tentando 
 mostrar  aos  alunos  uma  nova  visão  pedagógica,  agora  fora  da  sala  de  aula  inserindo  o  conhecimento 
 prá�co e visual no que diz respeito ao turismo e a cultura do nosso município. 

 Essas  visitas  poderão  refle�r  no  desempenho  escolar  nas  diferentes  áreas  do 
 conhecimento,  complementando  a  formação  dos  alunos  e  ampliando  seus  horizontes  culturais. 
 Como  também,  será  importante  para  que  os  profissionais  da  educação  e  alunos  valorizem  a  cidade 
 em que vivem. 

 Desta  maneira,  o  referido  projeto  irá  proporcionar  o  acesso  aos  diferentes  espaços  da 
 cidade,  aprofundando  os  vínculos  culturais  com  esses  cidadãos.  E  conhecer  os  principais  pontos 
 turís�cos  de  Osório  é  uma  forma  de  mostrar  a  importância  do  turismo  para  nossa  cidade, 
 despertando,  futuramente,  a  esses  alunos  o  empreendedorismo  ou  a  gestão  pública  na  área  do 
 turismo como escolha de profissão. 

 Portanto  este  Vereador  preocupado  com  o  desenvolvimento  cultural  e  turís�co  do 
 nosso  Município,  e  acreditando  que  tudo  começa  na  sala  de  aula,  conta  com  o  apoio  dos  Nobres 
 Vereadores para apreciação e aprovação do Projeto de Lei. 

 Sala de Sessões em 08 março de 2022 

 Vereador Ricardo Bolzan 

 Bancada do PDT 
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