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Requerimento n° 430-2021 da Vereadora Professora Daniela
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, ao Secretário Municipal
da Educação - Sr. Helter Rogério Bochi e ao Secretário Municipal de Obras Públicas - Sr.
Hélcio Freire do Carmo, informarem a esta Casa de Leis, a possibilidade de se proceder à
manutenção preventiva e corretiva nas dependências das escolas municipais, neste
período de recesso escolar; tendo em vista que muitas Unidades aguardam por estas
melhorias há muito tempo.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília

Considerando que, há nas Secretarias de Educação e Obras Públicas,
protocolos antigos solicitando as melhorias em diversas unidades;
Considerando que, em virtude do município estar na fase vermelha, sendo a
mais restritiva do Plano São Paulo, assim antecipando o recesso escolar, esse período
favoreceria às manutenções;
Considerando que, pais, professores e direção, relataram a esta Vereadora as
diversas melhorias que algumas escolas municipais necessitam, como é o caso de forros,
telhados, substituição de alambrados, manutenção dos brinquedos, poda e capinação,
entre outras demandas que as Unidades necessitam;
Considerando que, nos encontramos em período de pandemia, e sem aulas
presenciais em sua totalização, sendo uma oportunidade para a realização dessas
benfeitorias.
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, ao Secretário
Municipal da Educação - Sr. Helter Rogério Bochi e ao Secretário Municipal de Obras
Públicas - Sr. Hélcio Freire do Carmo, i nformarem a esta Casa de Leis, a possibilidade de se
proceder à manutenção preventiva e corretiva nas dependências das escolas municipais, neste
período de recesso escolar; tendo em vista que muitas Unidades aguardam por estas melhorias
há muito tempo.

R E Q U E I R O ainda, do deliberado, que seja encaminhada ciência ao
SINDIMMAR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a todas Unidades
Escolares do Município.
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