
PROJETO DE INDICAÇÃO 002/2020 
Sr.ª. Presidente, 
Senhores (as), Vereadores (as). 
 

Eu, JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-ZEQUINHA DA SAÚDE,  
Vereador, com amparo regimental, após dado ciência e aprovado pelo Soberano 
Plenário seja encaminhado o EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a presente indicação: 
 

INDICA A NECESSIDADE DE PROCEDER REFORMA GERAL DA 

ESCOLA MUNICIPAL MARINA BRITO. VENHO REITERAR AS 

REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GELMIREZ LAZARO DA 

FONSECA E MARCI SEBASTIÃO NUNES, BEM COMO DAS 

QUADRAS DAS DUAS ESCOLAS, AMBAS LOCALIZADA NA VILA 

DE PLACAS DISTRITO DO PITINGA, ZONA RURAL DESTE 

MUNICÍPIO. 
 

JUSTIFICATIVA 
Ano passado neste mesmo período fiz o projeto de indicação pedindo as 

reformas das escolas acima citadas que estão anexadas a esta indicação, onde 
coloquei fotos da situação das mesmas e entreguei a cada vereador (a) desta casa.  

Isso quer dizer que todos os nobres colegas desta casa são cientes da 
situação das escolas do Pitinga.  

Os prédios das escolas públicas municipais precisam constantemente de 
manutenção, reforma e ampliação. A reforma e ampliação contribuem para a melhoria 
das condições de trabalho dos servidores e aprendizagem dos alunos 

As referidas Escolas municipais MARINA BRITO, GELMIREZ LAZARO DA 
FONSECA E MARCI SEBASTIÃO NUNES, bem como as quadras das escolas 
acima citada, necessitam urgentemente de reforma nos seus espaços a fim de 
melhorar toda a sua estrutura, e assim proporcionar aos servidores e alunos um 
ambiente confortável e aconchegante.    

A comunidade escolar, tanto por parte dos educadores, pais e alunos, vem 
solicitar que seja feita essa reforma, por isso solicitamos providencias com a máxima 
urgência devido a situação dos prédios das escolas, conforme foto em anexo.   

Por este exposto, tenho a convicção que receberei a aprovação dos nobres 
colegas, assim como o apoio do Gestor Municipal. 

SALA DAS SESSÕES, 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 
PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 

 
José Matos de Oliveira 

Vereador Zequinha 


