
REQUERIMENTO Nº 00077/2019 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

João Camargo  

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após 

ouvido o plenário, seja encaminhado expediente à Senhora Secretária Municipal 

de Educação,  solicitando investimentos na construção e instalação de creches 

para amenizar a grande demanda nesta cidade de Paraíso. 
A educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil. 

Compreende três etapas: a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o 
ensino fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e o ensino médio (para alunos 
de 15 a 17 anos). Com a Municipalização, o Município ficou responsável pela 
Educação Infantil e Fundamental (1ª ao 5ª ano), especificamente.  

No entanto, em Paraíso do Tocantins, a demanda aumentou, principalmente 
na Educação Infantil. Assim, em virtude de que há dezenas de famílias sem 
conseguir matricular seus filhos nas creches, urge a necessidade de um estudo pela 
Secretaria Municipal de Educação para, no mínimo minimizar o problema enfrentado 
pelas famílias paraisenses.  

Sendo assim, solicito que esta Secretaria de Educação planeje de forma 
urgente o atendimento às crianças de idade entre 04 meses e um ano e meio,  
considerando que, as mesmas estão desprovidas de serem assistidas pelo poder 
público municipal. Visto que as creches municipais só atendem as crianças a partir 
de um ano e seis meses.      

Esta situação impacta várias famílias, em que as mães necessitam trabalhar e 
não têm condições de contratar alguém para cuidar das crianças, e, uma das formas 
de minimizar  este problema social é o Poder Público fornecer estas vagas.     

Vale lembrar que felizmente as fontes direcionadas à Educação Paraisense 

- FUNDEB 2019 (Fundo Nacional da Educação Básica) é de R$ 21.382.132,17. 

Ou seja, cresce a cada ano. Sendo assim, não podemos deixar de cumprir o 

acesso a nenhuma modalidade a que este município é responsável.  
 

Gabinete do Vereador, 11 de março de 2019. 

 

Professor Deley Oliveira 

Vereador 

    


