
a) Em caso de sta positiva, encaminhar cópia do projeto. 

b) im caso de resposta negativa, justificar. 

Sala das Sessões da Câmara Munid issãoV 
Dioclécio Silva Lima, em, 26 de o 

stado do 'ará - Plenário Vereador 
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Fone/Fax: (88) 3542-1116 - CEP: 63200-000 

CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA - CE 

REQUERIMENTO N° 1 2022 

EXMO. SR. PRESIDENTE, EXCELENTÍSSIMOS SENHORES (A) VEREADORES (A) DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ 

EDUARDO HONOTO PAULO, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, na forma 
Regimental, vem mu respeitosamente ante V. Exa. depois de ouvido o Plenário, e de acordo 
com a Lei Orgânica Municipal, combinado com o Regimento Interno, com base no inciso XXXIII 
do art. 50, no inciso II do § ° do art. 37 e no § 20  do art. 216 da Constituição Federal e na Lei 
i°  12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), digne-se a douta Mesa 
a oficiar o PREFEITO MUNICIPAL solicitando o que segue : 1. Existe panejamento para 
ampiaçãi; da aquisição e iação de roteadores de rede de interret para as escolas 
pubdicas muidpais? Ahda ha muitas escolas onde não são todas as salas de aula com 
rede WiFi dsponív& para uso em disciplinas. 

a) Em caso de resposta positiva, encaminhar cópa do pliianejarnento. 

b) Em caso de resposta neçativa, justificara 

2. Existe p 1ejarneto para ampliação de aluguel e/ou aquisção de novos NotefãoGk 
para as escoas púb cs murcipais? 

a) Em caso de r osta posthia, encaminhar cópia do panejameuto. 

b) Em caso de resposta ativa, stifcar, 

3. Existe projeto de contratação de estagiário e/ou técnicos de informática para 
auxílio de informática e tecn&ogia nas escolas públicas municipais? Visto que é 
demanda das gestoras e dos gestores educacionais. 

a) Em caso de resposta positiva, encaminhar cópia ds projetou 

b) Eni caso dr resposta negativa, justificar. 

4. Existe projeto para compra de computadores individuais ou tablets individuais para 
todos os alunos e tuda as alunas da rede municipal? 


