
GABINETE DO VEREADOR JACKSON DOUGLAS SANTANA FERREIRA
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Senhor Presidente, Senhora e Senlores Vereadores,
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REQUEIRO,  após  obedecer  aos  trâmites  regimentais,  depois  de  apreciação
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façãoados  llustres
membnos do Soberano Pbnário que a Mesa Diretora deste Egnégb Poder Legklativo Munüpal através do
seu   setor  competente,   Faça  encaminhar  expedbnte,   reiterando   a   presente   proposta,   em   atenção   A
SENHORA MARA REGINA XAVIER BELO - SECRETÁRIA MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  solicftando  que
seja viabilrido o cadastramento no FNDE.

REQUERENDO O CADASTRAMENTO NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV[MENTO DA EDCUACÂO
•  FNDE,  PARA  INFORMAR  A  QUANTIDADE  DE  ALUNOS  DO  MUNICÍPIO  DE  SANTARÉM  A  SEREM

CONTEMPLADOS COM K!TS DE MATERAIS ESCOLAR ENVIADOS PELO GOVERNO FEDERAL.

JUSTIFICATIVA

Senhora e  Senhores Vereadores,  segundo  a  presidente do  FNDE  para  receber o  Kits de  materiais  escolar
enviado  pelo  Govemo  Federal  para  Educação  lnfantil  é  necessário que  seja efetivado  o cadastramento no
Fundo Nacional de  Desenvo!vimento da Educaçã_o que é o órgão responsáve!  pela execução da_ maioria das
aÇÕes e programas da Educação Básica do nosso País.  Portanto é preciso que o prefeito de cada cidade do

país, faça a adesão a ata de registro de preço do FNDE, que fica disponível no Plano de ações ahiculadas,
dentro  do  Sistema  lntegrado  de  Monitoramento  Execução  e  Controle  do  Ministério  da  Educação  (SIMEC),
Esse é o sistema que todas as prefeituras  utilizam  para infomar a  necessidade real de cada municipio em
relação  ao  número  de  alunos.  A  demanda  é  de  interesse  da  sociedade,  a  qual  espera  obter  uma  melhor
atenção por parte da administração municipal,  no sentido de tomar as providencias cabiveis.  Por este pleito
representar grande relevância, o parlamentar que a este subscreve, na condição de legitimo representante da

população  santarena  reivindica  junto  ao  Poder  Executivo  Municipal,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Educação - SEMED, as providências cabiveis para a demanda apresentada.

Sala das Sessões, Plenário llVereador Benedito Magalhães" em          de março de 2020.
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