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INDICAÇÃO 164/2021 

De 25/10/2021 

AUTOR VEREADOR: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a instalação de novos computadores na Sala de Informática 

na Escola Municipal “TANIOS ZBEIDI”.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Pesquisas pela internet e trabalhos escolares podem 

ser feitos com mais qualidade e de forma mais ágil por 

nossos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Santa 

Lúcia, com a devida instalação de laboratórios de in-

formática, com equipamentos modernos, com cabeamento de 

internet e mobiliários também; 

Esse vereador pode verificar “in loco”, que na Escola 

Municipal “TANIOS ZBEIDI”, temos instalado um labora-

tório de informática, mas que necessita com urgência de 

substituição dos computadores por outros modernos, visto 

que os mesmos já estão em uso há algum tempo, para melhor 

aprendizado dos nossos alunos; 

 Os computadores antigos travavam muito e com esses 

novos equipamentos, nossos alunos tem mais incentivo para 

ir estudar no laboratório, pois vai melhorar muito o 

ensino;    

 A tecnologia pode contribuir com o trabalho pe-

dagógico do professor na sala de aula e no aprendizado 

do próprio aluno. Com novos computadores os estudantes 

criam um ânimo a mais para fazerem os trabalhos e para 

pesquisar novos temas; 
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   Além de proporcionar a infraestrutura para os 

laboratórios, são necessários proporcionar toda a 

formação continuada dos professores, com suporte técnico 

para uso e manutenção dos computadores. 

 Diante de todo o exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLI-

VEIRA, vereador, investido em suas atribuições confe-

ridas por Lei, INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, e a Senhor MARINA CARLA OZEAS, 

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Santa Lúcia, 

fazendo-os sentir a necessidade de com a máxima urgência, 

a instalação de novos computadores na Sala de Informática 

na Escola Municipal “TANIOS ZBEIDI”. INDICO ainda que a 

Administração Pública Municipal, realize uma inspeção em 

todos os laboratórios de informática de todas as escolas 

municipais, para que tais benefícios sejam estendidos 

para outras unidades escolares.      

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Outubro de 2021. 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

 VEREADOR 

  

 

 

 


