
 

 

 

INDICAÇÃO 119/2022 

 
Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Pires Ferreira 

Presidente da Câmara Municipal de Piên/Pr. 

 
Senhor Presidente 

 
O vereador que ao final assina a presente indicação, vem 

solicitar a Vossa Senhoria que, caso os nobres colegas, após discussão 

aprovem a presente moção, que a mesma seja encaminhada para a 

Secretaria de Educação – na pessoa de seu secretário, para que 

a mesma se pronuncie sobre qual a possibilidade de se implantar em 

nosso Município CURSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA ADULTOS E 

IDOSOS. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O ensino é a pedra fundamental para a evolução 

e desenvolvimento de toda a sociedade. Quanto mais 

desenvolvida, menor o gasto com limpeza pública, saúde e 

todos os setores ligados a educação e a cultura. 

O Governo do Estado oferecia, em nosso 

município, de forma presencial, o EJA – EDUCAÇÃO PARA 

JOVENS E ADULTOS, bem como de um curso básico de 

informática – voltado principalmente para o uso de 

celulares smart – para que, principalmente os idosos, 

aprendam a usar o “google”, whatsapp, facebook e os 

principais apps. Porém, desde o advento da pandemia, as 

aulas deixaram de ser oferecidas, passando a ser ministradas 

de forma digital. Apenas as provas são feitas 

presencialmente. 

Assim, as pessoas com mais idade, 

principalmente os idosos, que labutaram a vida toda, 



 

principalmente no campo, e que não tiveram a oportunidade 

de estudar no “tempo regular”, e que agora, com a 

aposentadoria, tem tempo para aprender, novamente não 

encontram a oportunidade. 

E hoje, com a advento da informática, do digital, 

da internet, do celular, a falta de estudo adequado acaba se 

transformando num muro ainda maior para o devido convívio 

em sociedade. 

Esses adultos e idosos se transformam em 

pessoas dependentes de filhos, netos, outros familiares ou 

conhecidos para praticar muitos dos atos da vida civil, como 

os relativos aos bancos, as compras e, devido a falta de 

alfabetização, tornam-se alvos fáceis para aproveitadores e 

golpistas. 

Assim, a alfabetização, bem como o aprendizado 

do uso do celular, e dos principais apps, por essas pessoas 

torna-se instrumentos de caráter fundamental para a 

devida inclusão social. 

Sem contar o lado de valorização 

psicológica, por desvendar o mundo das letras e dos 

números, e toda a liberdade que vem com isso. 

 
Assim, por entender que tal indicação será de 

efetivo benefício para o Município como um todo, além da 

valorização dessa parte da população que sempre trabalhou 

e suou para a nossa cidade ser o que é hoje, este vereador 

que subscreve, pede pelo acolhimento por parte do 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta casa, da mesa 

diretora e dos demais vereadores. 

 

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2022. 

 
MANOEL VALDIR TABORDA 

VEREADOR 


