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O Vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa, 
amparado pelo Artigo 139 e seguintes do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 
REQUERER que, depois de ouvido o plenário e devidamente aprovado, 
seja remetido o teor desse Pedido de Informação ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que seja providenciado o que segue:  

 

  “Solicita ao Poder Executivo Municipal, através do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, que forneça todas as informações 
referentes à sua intenção de municipalizar o ensino fundamental no 
município de Floriano Peixoto, bem como cópia da documentação 
encaminhada junto ao Estado do Rio Grande do Sul e os pareceres 
exarados pelas autoridades estaduais no que toca a este assunto.” 

  

JUSTIFICATIVA 

A presente proposição é apresentada em razão da 
manifestação e temor por parte dos professores e servidores da área da 

educação lotados no nosso município de que tal mudança no ensino 
venha a acarretar, num futuro próximo, o fechamento da escola estadual 

em Floriano Peixoto. 



Ainda, não bastasse isso, os pais dos alunos também tem 

demonstrado grande interesse na situação, uma vez que, se confirmando 
a municipalização do ensino fundamental, o qual poderá gerar o 

fechamento da escola estadual no munícipio, e consequentemente 
ocasionar a extinção do ensino médio em Floriano Peixoto, os alunos terão 

que se deslocar até cidades vizinhas para continuar seus estudos, o que 

certamente aumentará as despesas das famílias, bem como aumentará o 

tempo despendido nos deslocamentos paras as aulas.  

É certo que tal situação também ocasionará o abandono dos 

estudos por parte de alguns alunos, haja vista a dificuldade que será 

encontrada para manter e prosseguir na lida estudantil.  
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