CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

1313/2021

Senhora Presidente,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei
Orgânica, combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por
meio da Mesa, à Secretária Municipal de Educação, Angela Dalben, à Secretária
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra da Cunha
Pinto Colares, pedido de informação e que as respostas sejam correspondentes a
cada quesito abaixo:

1- Quantos estudantes indígenas estão matriculados hoje na rede
pública municipal de ensino?
2- Quais as estratégias de busca ativa vêm sendo desenvolvidas para
alcançar crianças e adolescentes das comunidades indígenas,
residentes do município, que estão fora da escola?
3- Qual a política de assistência social e educacional implementada
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para atender estes
indígenas?
4- Como vem sendo assegurada ações que promovam o
reconhecimento, a valorização e a interação das crianças e
adolescentes indígenas com o estudo referente a obrigatoriedade
do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas
escolas?
5- Como o município tem assegurado o meio passe estudantil ou
transporte escolar para estudantes indígenas matriculados na rede
municipal de ensino?
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6- Quais medidas vêm sendo tomadas para fomentar a integração de
jovens e adultos com a educação de jovens e adultos de acordo
com suas especificidades?
7- Como o município tem colaborado com a expansão do atendimento
do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as
comunidades indígenas?
8- O município tem apoiado a criação de políticas de inclusão e
assistência estudantil, incluindo aqueles que estão em instituições
públicas de ensino superior, de modo a reduzir as desigualdades
étnico-raciais e ampliar o acesso e permanência dos estudantes
egressos da escola pública?

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.

Vereadora Macaé Evaristo

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