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I   Senhor presidente,
i   Senhores Vereadores e
i   Senhoras vereadoras.
I

I

I

I

I
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REPROVAcO PORz

JUSTIFICATIVA   I--
PRESIDENTE

Considerando a grata satisfapao deste Vereador e atendendo ao pedido dos moradores e pals de

alunos,  solicito  a  Reforma  Geral  da  Escola  Municipal  M6hica  localizada  aqul  na  sede,  que  foi

i   construida ha varios anos e apresenta rna situapao preedria no que diz respeito a sun estrutun fisica.
Com indmeros alunos matriculados e frequencia regular, a Referida Escola necessita dessa reforma,

i   uma vez que toma urn risco muito grande ds criangas e todo o pessoal que a froquentan. No entanto,
I:   venho solicitar com urgencia a efetivapfro desta obra, afim de nao comprometer o calendino escolar   i

i   em prol da paralisapfro das aulas. A Escola se encontra muito defasada, necessitando melhor acomodar   i
I    os estudantes, professores e servidores daquela unidade de Eusino.
I

I                A realizapao dessa obra beneficial toda a comunidade.  Assim,  pedimos ao poder Executjvo   I

Municipal que viabilize o encaminhamento de tal solicitapao, com sentido de melho[ar a qualidade de

i   vida da comuuldade. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares, aprovapao do requerido.

Estas sao as raz6es que requeiro o seguinte:

REQUERIMENT0 N° 009/19
I

Requeiro na forma da Lei depois de cumpridas as formalidades Regimentais de este   ;

!    Poder  Legislativo.   0  Vereador  que  este  subscreve  requer  que,  ap6s  dado  ciencia  ao  soberano
I

;   Plenario,   seja  encaminhado  EXPEDIENTE   INDICATORIO  ao  Excelentissimo   Senhor  Prefeito   i
i   Municipal NILSON  FERRERA DOS  SANTOS,  mostrando  a necessidade  de atender a  solicitapao   i

!   para Refoma da Escola Municipal de Educapao Infantil e Ensino Fundamental M6nica, localizada na
I    Sede do Nosso Muhicipio.
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Plenato "Femando Conceigao da Silva",11  de Setembro de 2019.
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Vereador

I-------------------.-------------.--------------.------ _ - _ - _ - _ . _ - I
Rodovia Augusto Meira Filho -Kin 17, s/n° -Centre -Santa Barbara do Pa fa/PA.

CEP: 68798-000 -CNPJ: 83.340.901/0001-50


