CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

1312/2021

Senhora Presidente,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei Orgãnica,
combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa,
à Secretária Municipal de Educação, Ângela Dalbem, pedido de informação referente
ao fechamento das turmas de 1° ano de Ensino Fundamental da Escola Estadual
Alberto Mazoni Andrade (Rua Oscar Lobo Pereira, 390, bairro Vila Minaslândia, entre
Primeiro de Maio e Providência) e provável encerramento das atividades letivas desta
instituição até o ano de 2026.
Compreende-se que o fechamento das turmas de 1° ano e consequente
encerramento das atividades escolares, inviabiliza o acesso dos estudantes da região
ao direito e ao acesso à continuidade da Educação Básica, comprometendo a
formação integral e cidadã destes sujeitos, conforme previsto na Constituição Federal
de 1888 e pela LDB, Lei 9.394/96. Além disso, de acordo coma UNESCO, o
fechamento das escolas acarreta altos custos sociais e econômicos para as pessoas
nas diferentes comunidades, tendo impacto maior sobre meninos e meninas em
situação de vulnerabilidade e suas famílias.
Que as respostas sejam correspondentes a cada quesito abaixo:
1 — Existe algum diálogo/negociação junto à Secretaria de Estadode
Educação para municipalização desta e de outras escolas estaduais que atendam
dentro de Belo Horizonte?
2 — Há informações/dados sobre a demanda do número de alunos para
o atendimento do 1° ciclo na Rede Municipal de Educação?
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3 - A Escola Municipal Josefina Souza Lima, localizada na Rua Maria
Ortiz, 195, Bairro Primeiro de Maio, tem possibilidade de expandir seu atendimento
aos estudantes que não conseguiram vaga, a partir deste ano, 2021, na Escola
Estadual Alberto Mazoni Andrade?
3A - No plano de atendimento da Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte fez alguma
previsão para que essa escola atenda a demanda dos alunos matriculados nesta
instituição?
4 — Já houve alguma incorporação no cadastramento escolar deste ano,
dos alunos da E.E. Alberto Mazoni Andrade na E.M Josefina Souza Lima?
5 — Quais as estratégias vêm sendo adotas pela Secretaria Municipal de
Educação de Belo Horizonte para universalização do ensino fundamental de 9 (nove)
anos para toda população de 6 a 14 anos, de modo a garantir que 95% dos estudantes
concluam essa etapa na idaderecomendada?
5A - De que modo vem cumprindo o disposto pelo PME, em especial no
item 2.10, de promover em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais, a modernização e utilização de novas tecnologias no Cadastramento
Escolar para o Ensino Fundamental, de forma a facilitar o acesso dos cidadãos às
instituições e a garantir maior agilidade e celeridade no processo?

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.
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Vereadora Macaé Evaristo

À Senhora
Vereadora Marcela Trópia
Presidenta da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer
e Turismo
Proposição Inicial
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