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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 003/2013

Senhor Presidente,

Requeiro, ouvido o Plenário, que sejam solicitadas, ao Sr. Prefeito
Municipal e a Sr. Secretaria da Educação deste Município, a qual é a
Gestora Local do TOPA, que tendo conhecimento da seleção do
PROGRAMA TOPA de alfabetização de adultos no município de
Palmeiras -Bahia,
 Esclarecimentos quanto a seleção para professores e
coordenadores para o Programa o qual não teve a divulgação
necessária para esta Chamada Pública, que deveria ter sido
publicada em jornal local e/ou afixada em murais, sempre por
meio impresso, tornando pública a convocação no município e
não apenas na Secretaria da Educação do município.
 A divulgação do nome do responsável no município que fará o
acompanhamento das ações desenvolvidas no Programa;
 Divulgação do quantitativo dos alfabetizandos/as cadastrados no
município com base nos dados do CadÚnico/Bolsa Família e
apoio dos Agentes de Saúde municipal;
 Informar o número de turmas a serem formadas na sede e na
Zona Rural tendo como base que estas serão montadas com o
mínimo de 10(dez) alfabetizandos/as na zona rural e 20(vinte) na
zona urbana, sendo no máximo 25 (vinte e cinco)
alfabetizandos/as por turma;
 A garantia de que dentre os inscritos sejam respeitados o direito
da permanência no Programa de no mínimo 50% dos
alfabetizadores,
tradutores-intérpretes
de
LIBRAS
e
coordenadores, que tenham sido certificados nas formações das
etapas de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – vinculados às
prefeituras e entidades que tenham participado de etapas
anterior;
 Garantir a seleção com base em critérios pedagógicos, dos
coordenadores de turmas que deverão ter graduação de nível
superior em curso ou concluída, preferencialmente na área de
educação, com experiência comprovada, de no mínimo 01(um)
ano, em Educação de Jovens e Adultos – EJA sendo, professores
da rede estadual ou municipal, ou técnicos do quadro dos
municípios, ou ainda técnicos das Unidades Formadoras do

Programa TOPA, ou representantes dos movimentos sociais e
sindicais.
 Divulgação dos espaços ou locais onde ocorrerão as aulas,
devendo estes serem espaços ou locais de uso público;
Justificando-se a buscando por estas informações como uma forma de garantir
a transparência necessárias nas seleções que ocorrem no município a fim de
permitir a equidade na participação dos cidadãos que se interessem em se
integrar a este programa como profissionais ou como alfabetizandos. e tendo
como base para estas informações as ORIENTAÇÕES PARA ADESÕES DA
6ª ETAPA PROGRAMA TOPA – TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO

Sala das Sessões em Palmeiras, 25 de março de 2013.

Jusselino Soares de Queiroz Filho
Vereador PTB

