
[ Página nº 1 ]

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
  Site Oficial: www.castanheira.mt.leg.br | E-mail: camara@castanheira.mt.leg.br

  Palácio "Eduardo de Freitas Martins" | Rua Mato Grosso, nº 186, bairro Centro, CEP 78.345-000, Castanheira / MT
 
 

Indicação nº 27/2020
Autoria: LOURIVAL ALVES DA ROCHA

OUVIDORIA LEGISLATIVA | E-mail: ouvidoria@castanheira.mt.leg.br - Telefone/WhatsApp: 0800 878 2190
REGISTRADO e PUBLICADO em 12/06/2020 no endereço eletrônico: https://www.castanheira.mt.leg.br/indicacao-27-2020/

INDICA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO, JUNTAMENTE COM O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A NECESSIDADE DE SE
FAZER PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
BEM COMO A REFORMA DE PORTAS, PORTÕES, INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após
ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório à Exma. Senhora Mabel de Fátima
Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Visto que o prédio é bem antigo mais ainda atende perfeitamente as necessidades da Secretaria de Educação.
No entanto necessita de reforma com urgência, pois essa Secretaria deve ser o cartão de visita da educação
municipal, uma vez que já fazem praticamente 10 (dez), anos que foi feito a última pintura, e a mesma se
encontra  com  péssimas  condições  de  conservação,  portões  quebrados,  porta  de  entrada  danificada  sem
fechadura,  instalações  hidráulica  com entupimento  causando alagamento  na  cozinha,  instalações  elétricas
antigas  com  gambiarras  causando  queda  de  energia.  A  preocupação  tem  grande  relevância  visto  que  a
Secretaria de Educação tem em seu acervo uma grande quantidade de documentos escolares e funcionais, e a
má conservação do prédio coloca em risco todo esse material.

Peço o apoio dos nobres pares e que o executivo possa atender mais essa proposição.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 12 de junho de 2020.
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