CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Gabinete Vereadora Professora Eleika| Partido PSL

REQUERIMENTO:

3531/2019

EMENTA: Solicita à Secretaria Municipal de
Educação - SME a manutenção e aquisição de
equipamentos para a Escola Municipal Chico
Santeiro, localizada no Bairro Nordeste.

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 manutenção e aquisição
de equipamentos para a Escola Municipal Chico Santeiro, localizada no Bairro Nordeste.
JUSTIFICATIVA:
O referido prédio está com diversas necessidades:
* Manutenção dos condicionadores de ar;
* Aquisição de um novo fogão;
* Reparos nos freezers;
* Manutenção no elevador para pessoas com dificuldade de locomoção (sem funcionar);
* Reparos hidráulicos e elétricos;
* Aquisição de 14 Novos computadores para a sala de Informática (os alunos estão sem acesso);
* 2 novos bebedouros;
* Reforma urgente no espaço da Ed. Infantil e na sala de aula (infiltrações, sem ventiladores,
banheiro em péssimas condições);
* Banheiros com pias quebradas e buraco no teto (reforma urgente);
*Cozinha pequena sem ventilação adequada com geladeira inadequada, armários para guardar
panelas e utensílios quebrados, dispensa inadequada para conservação dos alimentos;
* Mobílias (cadeiras para a sala dos professores, armários para os professores);
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 05.11.2019
(Assinatura do Parlamentar)
Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________

APROVADO EM 14.11.2019

