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INDICAÇÃO 069/2022 

De 23/05/2022 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a instalação de biblioteca na Escola Municipal “TANIOS 

ZBEIDI”, cidade de Santa Lúcia.    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

De acordo com a Lei Federal 12.244/2010, em seu artigo 

1º, todas as instituições de ensino públicas e privadas 

dos sistemas de ensino do país devem contar com bi-

bliotecas;  

Ainda, que é obrigatório um acervo de livros, no 

mínimo, para cada aluno matriculado, cabendo ao res-

pectivo educandário ampliar este acervo conforme sua 

realidade; 

É dever da sociedade e do Poder Público garantir a 

toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, o 

efetivo direito à educação;  

A Constituição Federal assegura que os estabele-

cimentos da rede pública ofereçam à comunidade escolar 

infraestrutura segura e adequada às necessidades edu-

cacionais; 
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O principal objetivo da biblioteca escolar é apoiar, 

incrementar e fortalecer o projeto pedagógico das es-

colas, além de valorizar a leitura literária em seu 

cotidiano e proporcionar condições para que o educador 

faça uso coletivo do texto escrito. Dessa forma, é 

possível desenvolver e promover o acesso ao conhecimento 

disponível nos livros e o domínio crítico da linguagem 

entre seus alunos; 

O uso adequado da biblioteca na escola, que presume 

a oferta de diferentes práticas leitoras, além de 

fortalecer a cultura de leitura e escrita, ensina o uso 

coletivo de bens públicos, no caso os livros, contri-

buindo para o desenvolvimento de habilidades socioe-

mocionais, como a solidariedade e a cooperação. 

Diante de todo o exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, 

MARIO SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores, in-

vestidos em suas atribuições conferidas por Lei, INDICÃO 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, e a 

Senhora 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 

biblioteca na Escola Municipal “TANIOS ZBEIDI”. INDI-

CAMOS ainda que a Administração Pública Municipal, 

inscreva nosso município de Santa Lúcia, no Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), procedimento ne-

cessário para que as escolas públicas receberem os 

acervos do PNBE.  

Destacamos ainda que na presente legislatura, esses 

vereadores que subscrevem a presente propositura, 

apresentaram nesta Casa de Leis, ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, propositura sob nº 165/2021 em 

25/10/2021, sendo que até o momento, não obtivemos êxito 

em nossa proposição, e solicitamos a Vossa Excelência, 

o atendimento o mais rápido do possível, para melhor 

aprendizagem de nossos alunos.    
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 23 de 

Maio de 20222 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA   MARIO SILVA  

    VEREADOR        VEREADOR  

 

 

 

 

 

 

 

MATEUS APARECIDO LIMA  

VEREADOR 

 


