PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

GABINETE DA VEREADORA JAMILE MAGALHÃES DA COSTA
10 de setembro de 2021
“Indica a construção de uma escola de grande porte com
quadra poliesportiva no Distrito da Barreira.”
INDICAÇÃO Nº 092/2021
Apresento aos meus pares, com base no art. 129, inciso I, do Regimento Interno, a
presente Indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Senhora Prefeita, para que o Poder
Executivo, tendo em vista o recente recebimento de recursos, realize os estudos de
viabilidade técnica e orçamentária a fim construir uma escola de grande porte com
quadra poliesportiva no Distrito da Barreira.
JUSTIFICATIVA
Como vereadora e cidadã, entendo que cuidar da educação dos alunos deve ser a
prioridade de qualquer governo participativo e que busca o melhor para a população. Sei a
dificuldades que os alunos da rede pública enfrentam e a necessidade que eles têm de locais
cada vez mais adequados para seus estudos.
Faço a indicação acima para solicitar da prefeita a construção de uma escola de
grande porte, com quadra poliesportiva, que atenda às mais diversas necessidades dos
estudantes e de professores do importante distrito da Barreira – comunidade grande que
abrange diversos outros povoados circunvizinhos.
Nesse ponto destaco que a construção desta escola será não apenas um gasto
orçamentário, como alguns talvez vejam. Toda obra de construção, reforma ou ampliação de
prédios escolares é na realidade um investimento que se faz nesta e nas próximas gerações. É
do conhecimento de todos o recebimento recente, por parte do município, de valores que
devem ser destinados à educação. Solicito que parte deste recurso seja destinado
prioritariamente para a construção desta nova unidade escolar.
Meus colegas vereadores certamente me apoiarão nesta indicação, pois também são
defensores da educação e dos avanços neste sentido. Espero que Excelentíssima senhora
Prefeita não feche os olhos para esta minha demanda e faça os encaminhamentos necessários
para que a indicação aprovada seja atendida.
Atenciosamente,
JAMILE MAGALHÃES DA COSTA
Vereadora
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