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“TRABALHO E TRANSPARÊNCIA É NOSSO JEITO DE FAZER”

SENHOR PRESIDENTE:
O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais
e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta encaminhe Votos de Congratulações
com entrega de “Placa” a Escola Municipal de Ensino Fundamental TUIUTI de Osório
pela passagem de seus 90 anos no completados no dia 18 de Maio de 2022.

Justificativa
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Tuiuti, completou nessa quarta-feira, 18 de maio,
90 anos de historia em nossa cidade, espalhando conhecimento e aprendizado para a comunidade
do Arroio das Pedras, Distrito de Aguapés, neste município.
Na década de 30, com a crescente necessidade de educar seus filhos, fez-se necessário que a
comunidade Arroio das Pedras, abrisse suas casas para que as crianças tivessem aula. Segundo
dados, a escola começou a funcionar próximo da Usina Santa Marta, depois na casa do Sr Joca
Bica e na casa da Dª Florinha, tendo como primeira professora a Sra Brígida Neves de Souza.
Através do Decreto Municipal Nº 51/1932, a escola passa a existir de forma oficial.
Com a crescente procura de alunos, a comunidade se reuniu e solicitou a prefeitura a construção
de um prédio, tendo sido construído então, uma sala de madeira, peça única.
A inauguração da escola contou com 80 alunos, distribuídos entre quatro séries, tendo como
primeira Diretora a Sra BRÍGIDA SARCONI NEVES.
O nome da Escola Tuiuti, foi escolhido em homenagem (indireta), ao General Osório, que se
destacou na Batalha de Tuiuti da guerra do Paraguai.
Muitos anos se passaram, desde os tempos da primeira casa escola até o atual prédio, que já
teve três ampliações, para que a mesma possa atender a demanda da comunidade local e de outros
bairros e distritos de Osório.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental TUIUTI está situada na BR 101 Km 82, Arroio
das Pedras, Distrito de Aguapés, neste município, e atende 184 alunos nos turnos manhã e tarde do
pré ao 9º ano, tendo como atual diretor da escola o Sr Márcio Gonçalves, que conta 33 colaboradores entre professores e funcionários.

AV. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone:(051) 3663-4900/ 3663-4909- FAX: (051) 3663-4901

www.camaraosorio@gmail.com

Sala de Sessões em 24 de maio de 2022.

Luis Carlos “Coelhão” Aliardi
Vereador - PDT
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