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Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o
flegimento
lnterno desta Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário silicita a V.
Exa. que faça chegar ao Exmo, Senhor Prefeito do Município,l o teor
da
seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

Diante do constante diálogo que mantemos com a comunidalde do
Alto
Sagrado coração de Jesus no bairro do Mangalo, a direçãQ
da Escola
Municipal são Geraldo e do resultado da nossa visita na comunidade

avaliação

da referida unidade Escolar e

e

ainda, com I base

nas

reivindicações de alunos, professores e demais servidores que
atuam na
Escola, solicitamos com urgência a realização da obra deireforma
e
ampliação da unidade Escorar, para proporcionar melhores
condições
atendendo as necessidades desta comunidade.

com uma crescente demanda de arunos, a Escora Municipar
$ão Gerardo
há vários anos não recebe uma atenção no que se relacionq
a reparos.
Apresentando uma situação precária em sua estrutura física

a mesma
necessita de uma reforma geral em todos os aspectos,
uma vez que o real

estado causa risco às crianças, funcionários

e todo o

pegsoal que

a
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frequenta. Assim, outra urgência é a ampliação da escolla com
construção de novas salas a fim de atender a demanda existentel

a

l

A infraestrutura física da rede escolar deve merecer destaque nas políticas
públicas destinadas a assegurar o acesso e a permanência do edlcando na

escola, com dignidade.

A

é um direito constituoional e o
Município tem a obrigação de oferecer as condições ]ideais ao
educação

atendimento desse direito, disponibirizando escolas,

pt'ofessores,

manutenção e aquisição de materiais e equipamentos escolaresl

A necessidade de se preservar a estrutura da instituição de erisino, bem
como promover melhor qualidade e oferecer para os est]udantes e
professores mais conforto, haja vista que a escola encontra-se]danificada
por fatores climáticos e por utilização de longos anos ,", ireforma e
ampliação, compromete o bem estar dessa comunidade escolai.

Face ao exposto acreditando na sensibiridade, no comprdmisso dos
poderes instituídos em nossa cidade, é que indicamos, cdnforme já
descrito, a URGÊruCtn em realizar a obra de reforma e ampliaça1o da Escola
Municipal São Geraldo.
Sendo assim, pedimos a análise e o empenho necessário, cohr vistas ao
atendimento do pleito, garantindo essa conquista para a com]unidade do
Alto Sagrado Coração de Jesus no bairro do Mangalo em nosso município,
já que acreditamos ser, a educação, a base para uma vidf digna e o
crescimento da nação.

s Sessões,

Vereador autor.

em t4 de fevereiro de

ZO1.g,

