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REQUERIMENTO:

3183/2019

EMENTA: Solicita à Secretaria Municipal de
Educação - SME a aquisição de equipamentos para
a Escola Municipal Palmira de Souza, localizada no
bairro Potengi.

DESPACHO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Natal, _____ de ________ de 2019.

PRESIDENTE
Professora Eleika Bezerra Guerreiro, vereadora eleita no desempenho de seu mandato, submete a apreciação
da mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição:
Requer nos termos regimentais da Câmara Municipal do Natal, que seja enviado ofício à Sra. Secretária Cristina
Diniz Barreto de Paiva, titular da Secretaria Municipal de Educação – SME, solicitando a aquisição de

equipamentos para a Escola Municipal Palmira de Souza, localizada no bairro Potengi.
JUSTIFICATIVA:
A Escola completa 40 anos em 2020 e o referido prédio está com diversas necessidades:
- Aquisição/manutenção de freezer.
- Aquisição de 18 computadores, pois dos 20 existentes no laboratório de informática, apenas dois
estão funcionando;
- Aquisição de dois bebedouros, pois um está quebrado e o outro faz mais de três anos que o filtro
não é substituído;
- Revisão hidráulica;
- Substituição da caixa d’água, pois a que abastece a cozinha foi condenada pela Defesa Civil e está
interditada desde junho de 2018;
- Reforma dos banheiros. Todos estão quebrados e desde o ano de 2000 não há manutenção.
- Pintura do prédio, pois desde 2009 não é feita pela SME. A última foi feita com recursos das
próprias diretoras;
Faz-se necessário que a SME realize providencie as solicitações acima citadas com o objetivo de melhorar
o espaço utilizado pelos estudantes.
OBS: Enviar cópia do mencionado ofício para o seguinte endereço:
SME – Secretaria Municipal de Educação
Secretária: Cristina Diniz Barreto de Paiva
Rua Fabrício Pedroza, nº 915 - Areia Preta
CEP: 59014-030 / Telefone: Gabinete (84) 3232-4711
Palácio Padre Miguelinho, em 08.10.2019
(Assinatura do Parlamentar)
Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________
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