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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, observadas as normas regimentais
e ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópias ao Secretário de Estado
de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Renato Roscoe, e à Secretária de
Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, solicitando apoio para a elaboração
e publicação do Dicionário Terena/Português, idealizado pela Mestre Denise Silva, de
suma importância para o ensino da língua terena nas escolas indígenas do Município
de Miranda-MS, como também, o livro sobre pajelança, culinária, fauna e flora Terena.
A presente proposição tem base nas Indicações nº 031/2016 e 036/2016 da Câmara
Municipal de Miranda, de autoria da Vereadora Elange Ribeiro, cujas cópias seguem anexas.
Justificativa abaixo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 30 de junho de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDBx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA elaboração e publicação do dicionário Terena/Português,
idealizado pela Mestre Denise Silva, será um grande passo para a educação indígena
no Município de Miranda, visto que o ensino da língua terena é obrigatório nas escolas
indígenas.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO material encontra-se em fase final de elaboração,
necessitando apoio para sua devida edição e publicação, nos moldes de uma enciclopédia
multimídia.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDe outro norte, solicita-se também apoio para a elaboração,
edição e publicação do livro sobre pajelança, culinária, fauna e flora Terena,
objetivando preservar os conhecimentos e hábitos culturais desses povos indígenas
sul-mato-grossenses.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRessalto ainda a importância da valorização da cultura e dos
costumes que ficarão mais estreitos com a valorização da língua materna Terena e de seus
costumes, resgatando a identidade perdida ao longo dos anos.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPelo exposto, espera-se o atendimento da presente
proposição, com apoio para a publicação e divulgação desses importantes instrumentos de
educação, inéditos em nosso País.

