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GABINETE DO VEREADOR PROFESSOR NELSON FE

INDICAÇÃO: N" 764/2022 /

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereador^^
Os Vereadores signatários, com assento nesta Casa LegislatwCií) uso de suas

atribuições regimentais previstas no art. 96, em especial as definidas no art. 109,

ambos do Regimento Interno (RI), solicita que seja submetida a presente

INDICAÇÃO à apreciação do Colendo Plenário e posterior envio ao

Excelentíssimo Senhor ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, Digníssimo Prefeito

Municipal, indicando-lhe:

QUE SEJAM REALIZADAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E
CLIMATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APRÍGIO
DE BRITO PORTO DO POVOADO RIO CÔCO, NESTE MUNICÍPIO.

JUSTIFICAÇÃO:

O pedido de providências em referência necessário  e urgente a

execução, em razão da escola epígrafada necessitar de mais 3 salas de aula, sala

para diretoria, sala para professores, sala de leitura, sala de informática, espaço

para refeitório, sendo que os referidos espaços irão oferecer as condições

necessárias ao ensino/apredizagem uma vez que atualmente a comunidade

escolar tem dificuldades para desenvolver um bom trabalho em prol do

aprendizado dos alunos. No tocante ao teto, também está necessitando de

reparos nas madeiras e telhas, que com o advento das chuvas molha todas as

dependências da escola. No que se refere à cHmatização das salas de aulas e

dependências administrativas, faz-se necessário devido ao aumento fatores

climáticos no período da seca.

estaráVossa Excelência atendendo esta minha reivindicação,

aos profissionais da zonaproporcionando educação de qualidade aos alunos e

rural.

PLENÁRIO VEREADOR DOMINGOS GOMES HOLANDA, EM 14 DE
SETEMBRO DE 2022.
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