CÂMARA
MUNICIPAL
... V02 DA c ■ eADA•4, • EM

Requerimento de Comissão

35/2022
Senhora Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 76, § 4° da Lei
Orgânica, combinado com o art. 48, ll do Regimento Interno, seja encaminhado, por
meio da Mesa, ao Prefeito de Belo Horizonte, o senhor Alexandre Kalil, e à
Secretaria Municipal de Educação - SMED, na pessoa da Secretária, Sra. Ângela
Dalben, questionamentos sobre as medidas realizadas pelo Executivo Municipal,
para fortalecimento da infraestrutura tecnológica da rede municipal de ensino.
No segundo semestre de 2021, foi apresentado ao Fórum Municipal
Permanente de Educação o detalhamento dos gastos e a projeção de investimentos
do Planejamento denominado "Escola Conectada", que tinha como objetivo
estruturar a rede de tecnologia nas escolas da rede municipal de ensino. O
planejamento possuía a aplicação financeira estimada de R$90.276.242,00, a ser
integralizada em etapas.
Referido planejamento previa:
•

a compra de 45.000 tablets, pelo valor R$49.500.000,00 (quarenta e nove
milhões, quinhentos mil reais);

•

a compra de 5.000 projetores multimídias, pelo valor de R$7.500.000,00
(sete milhões e quinhentos mil reais);

•

a aquisição de 45.000 chips para os tablets, pelo valor de R$10.746.000,00
(dez milhões, setecentos e quarenta e seis mil reais);

•

a compra de 3.200 webcans, pelo valor valor de R$1.529.792,00 (um milhão,
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quinhentos e vinte nove mil e setecentos e noventa e dois reais);
•

a aquisição de 1.056 Acess Points, pelo valor de R$1.584.000,00 (um milhão
e quinhentos e oitenta e quatro reais);

•

a compra de 10.000 fones de cabeça (Headset), pelo valor de R$803.500,00
(oitocentos e três mil reais e quinhentos reais);

•

a locação de 9.020 notebooks, pelo valor de R$18.612.950,40 (dezoito
milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta
centavos);
Ciente de que, cada vez mais, a modernização e estruturação de um

ambiente mais tecnológico é essencial para o processo educacional, principalmente
por vivenciarmos ainda reflexos da pandemia da COVID 19, faço os seguintes
questionamentos ao Poder Executivo Municipal, referentes aos resultados desse
planejamento:

1. Quantos equipamentos eletrônicos (tablets, notebooks, projetores multimídias,
webcams, headsets) já foram comprados/pagos?

a. Qual o montante de recursos orçamentários empenhado na compra destes
materiais?

b. Requisito o envio dos mecanismos de compra e a fonte dos recursos
utilizados.

2. Quantos equipamentos eletrônicos (tablets, notebooks, projetores multimídias,
webcams, headsets) já foram entregues à prefeitura? Requisito o envio das
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notas fiscais, bem como das notas de aceite dos equipamentos.

3. Os materiais adquiridos já foram repassados às escolas, aos professores e
aos alunos? Se sim, requisito o envio da relação dessa destinação dos
equipamentos (quanto foi para cada unidade escolar), a quantidade em estoque,
os critérios de distribuição e a data das entregas.

Assim, cabendo a essa Casa Legislativa o controle das ações
governamentais, no âmbito municipal, o pedido de informações, ora requerido,
torna-se imprescindível para o acompanhamento da execução do Programa Escola
Conectada.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

a,/, /Í (
Ver adora Marcela Trópia

Líder NOVO

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