
CÃMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DF. JERICOACOARA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 
DE JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE INDICAÇÃO N°0412021 

INDICAÇÃO DE APORTE TECNOLÓGICO AOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA NO ESTADO 
DO CEARÁ 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Casa Legislativa do Município de Jijoca de 
Jericoacoara, fazendo uso das prerrogativas regimentais, venho por meio deste solicitar a 
apreciação desta Casa Legislativa e, por conseguinte, requerer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o presente PROJETO DE INDICAÇÃO, que tem como 
objetivo A INDICAÇÃO DE APORTE TECNOLOGICO AOS PROFFISSIONAIS DA EDUCA ÇAO 
DA REDE PÚBLICA DE JIJOCA DE JERICOA COARA NO ESTADO DO CEARÁ: 

Desde o início da Pandemia do novo corona vírus - COVID-19, os professores da rede publica de 

ensino de Jijoca de Jericoacoara vem garantindo de forma contínua o aprendizado dos estudantes 

através de aulas remotas, mas isso exige que todos os profissionais disponha de equipamentos 

tecnológicos e que em muitos casos os profissionais não possuem e se possuem são de baixa 

qualidade e com o uso agora diariamente se torna um problema pois precisam gravar, encaminhar, 

receber e dar os retornos das atividades aos alunos da rede. Também vale ressaltar que os 

profissionais já estão a mais de um ano usando seus aparelhos de celulares, notebooks e outros 

aparelhos tecnológicos e estes já estão muitos precários, sendo que alguns profissionais já tiveram 

que comprar outro equipamento nesse período, mesmo sem tem condições para tal aquisição, 

A rede municipal de ensino de Jijoca de Jericoacoara, assim como as demais redes do país já estã 

a um ano com aulas remotas e ao longo desse tempo tem enfrentado muitos desafios, Trago esse  

projeto de aquisição de aparato tecnológico para os professores da rede, onde o municípi 

financiará por meio de recursos do FUNDEB no valor de R$ 1 mil para professores comprarem  

computadores/notebooks, para os profissionais da Educação. Hoje contamos com 
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aproximadamente 90 professores do ensino infantil e 190 professores do ensino fundamental, O 

município pode fazer aquisição de até 100 computadores/notebooks para o fundamental. No total o 

município poderá investir cerca de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). Para os professores, os 

valores serão pagos de imediato e os mesmos passarão a ser donos e de maneira alguma deverão 

vendê-lo ou se desfazer do bem. 

A pandemia irá permanecer por tempo indeterminado, ela não é mais uma surpresa. Ao longo do 

ano passado, enquanto os professores preparavam para implantar o novo formato de ensino, 

começaram a pensar no planejamento de 2021, e claro, a questão tecnológica aparece com um 

sentido central, afinal, permitir que as pessoas tenham acesso à tecnologia passou a ser uma das 

maiores urgências dessa pandemia. Nesse caso, entregar equipamentos aos profissionais de 

educação se torna necessário por tudo que os profissionais enfrentam nesse período. 

Requer, outrossim, que depois de ouvido o Plenário sobre esta justa propositura do Parlamentar 
signatário, seja enviado cópia desta indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Jijoca de Jericoacoara, 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, em 14 de abril de 2021. 

JSE J1R SILV,DE VASCONC LOS 
Vereador- PARTIDO DOS TRABALHADORES 
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