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“Indica a construção de um Colégio de grande
porte no Povoado da Lagoa do Boi com quadra
poliesportiva e área de lazer anexa para as
crianças.”

INDICAÇÃO Nº 054/2021
Apresento aos meus pares, com base no artigo 129 inciso I do Regimento Interno, a
presente indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Prefeita, para que o Poder Executivo
proceda aos estudos de viabilidade e adequação orçamentária com o objetivo de
construir um Colégio no povoado da Lagoa do Boi e, no mesmo espaço, um centro
poliesportivo para prática das mais diversas atividades físicas, além de uma área de
lazer para crianças.
JUSTIFICATIVA
Envio esta indicação ao Poder Executivo para solicitar a construção de um Colégio no
Povoado da Lagoa do Boi, com quadra poliesportiva anexa e área de lazer para as crianças.
Esta é uma necessidade do povoado e uma demanda antiga da população e, por conhecer a
realidade, não fechei os olhos para esta demanda.
Os alunos que estudam hoje no Povoado precisam urgentemente da construção
deste Colégio porque a situação é muito difícil: na hora do recreio, por exemplo, as crianças
precisam sair das casas que são usadas como anexo para tomar o lanche e isso as coloca em
perigo, visto que transitam pelas ruas do povoado.
Entendo que é necessário primeiro fazer as adequações orçamentárias, mas acredito
que o Poder Executivo, em especial a senhora Prefeita, vai fazer todo o possível para atender
esta indicação.
Investir em educação deve ser um dos objetivos principais de todo o governo que busca
o melhor para a população porque esse é um investimento que traz, sim, retorno imediato, mas
principalmente um resultado duradouro e a longo prazo.
Atenciosamente,

MANUEL MATOS DOS SANTOS
Vereador
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