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INDICA  AO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  QUE
DISPONIBILIZE O ENGENHEIRO DA PREFEITURA, NO INTUÍTO
DE  FAZER  UM  PROJETO  DE  REFORMA  GERAL  NA  ESCOLA
MUNICIPAL  CASTANHEIRA,  LOCALIZADA  NA  SEDE  DO
MUNICÍPIO.

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 ao Exmo. Senhor Jakson de Oliveira
Rios Júnior, Prefeito Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

O prédio da Escola Municipal Castanheira, precisa constantemente de manutenção, reforma ou ampliação. A
reforma e ampliação contribuirá para melhorar as condições de trabalho dos servidores e a aprendizagem dos
alunos. O prédio da referida escola municipal necessita urgentemente de uma reforma geral, afim de melhorar
toda a sua estrutura física como: troca do telhado e forro, revestimento cerâmico no piso das salas, revestimento
de massa corrida nas paredes das salas, trocas de portas, janelas, batentes, troca dos pilares de madeiras das
áreas e saguão por pilares de alvenaria, pintura, reforma e adequação dos banheiros com acessibilidade da sala
de recurso e da sala de informática; fazer a troca das instalações elétricas, hidráulicas e de equipamentos de
combate a incêndio.

Esses  reparos,  trarão  à  unidade  de  ensino,  mais  conforto  e  comodidade,  proporcionando  aos  alunos,
funcionários e a toda comunidade escolar um ambiente confortável e aconchegante.

Sendo assim, peço encarecidamente que o Executivo disponibilize o engenheiro da Prefeitura Municipal, para
que visite a escola,  e,  de acordo com as necessidades elabore um projeto com as prioridades da referida
instituição, para que possamos utilizar deste como documento na busca de “emenda parlamentar” para esse fim.

Peço  aos  nobres  Vereadores  a  aprovação  dessa  Indicação  e  que  me  ajude  a  cobrar  do  Executivo  essa
necessidade.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 31 de maio de 2021..

 

LOURIVAL ALVES DA ROCHA
Vereador Autor

 


