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REQUERIMENTO NO 32/2019 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Camara Municipal de Cruz 
APROVADO 

Em; / J_,- l /0 l Jl//f 

O Vereador infra firmado, vem, respeitosamente, REQUERER, em 

conformidade e de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, que, 

ap6s ouvido o Plenario, seja encaminhado oficio ao Prefeito Municipal, solicitando 

a realizaçao de obras de reforma das escolas qualificadas abaixo, com vistas a 

manter a qualidade nas Estruturas de Ensino disponibilizadas aos discentes deste 

municipio. Neste sentir, necessitam de reforma as escolas: 

1. Pedro Marques da Cunha, situada na Localidade de Solidao; 

2. Joao Evangelista da Cruz, na Localidade de Paraguai; 

3. Valdemar Paulo Ribeiro, na Localidade de Canafistula. 

JUSTIFICATIVA 

É de extrema importancia que sejam realizadas obras e melhorias que 

venham em beneficio de toda comunidade cruzense, notadamente os alunos que 

frequentam as unidades de ensino a cima destacadas. Neste sentido, apresenta-se 

a presente reinvindicaçao, a pedido dos moradores locais, pais e alunos das 

escolas, da realizaçao de obras de Reforma das Escolas: 

Pedro Marques da Cunha, situada na Localidade de Solidao; 

Joao Evangelista da Cruz, na Localidade de Paraguai; 

Valdemar Paulo Ribeiro, na Localidade de Canafistula. 
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Isto porque, sem que as reformas sejam realizadas, os alunos nao terao a 

estrutura adequada para receber o aprendizado necessario à formaçao como 

cidadaos cruzenses, urna vez que urna boa estrutura, com area reservada à 

pratica de esportes e lazer, auxilia na diminuiçao nos fndices de evasao escolar. 

Salientamos, ainda, que é dever do municipio manter a estrutura e a 

conservaçao adequada das Escolas Municipais, fazendo com que a Rede de Ensino 

nao enfrente qualquer obstaculo na transferencia de saber entre Professores, 

Alunos e Pais. É, sobretudo, um dever de cidadania. 

Sala das Sessoes da Camara Municipal de Cruz, 18 de outubro de 2019. 

Geraldo Marques da Cunha 
VEREADOR 

~.mdomar Bra • Silvcira 
Presidente 
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