CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Gabinete Vereadora Professora Eleika| Partido PSL

REQUERIMENTO:

3077/2019

EMENTA: Solicita à Secretaria Municipal de
Educação - SME manutenção e aquisição de
equipamentos para a Escola Municipal José
Melquíades de Macedo, localizada no bairro do
Igapó.

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 manutenção e aquisição de
equipamentos para a Escola Municipal José Melquíades de Macedo, localizada no bairro do Igapó.
JUSTIFICATIVA:
Segundo informações, o prédio no qual a escola está situada atualmente é alugado e passa por diversos
problemas estruturais. A entrega do novo prédio (próprio) já foi adiada várias vezes. Enquanto isso, as colunas do
prédio atual estão comprometidas, pois há muitos anos não passa por uma reforma estrutural, o que coloca os
alunos em risco. Por problemas elétricos e no quadro de distribuição de luz, algumas salas estão sem energia.
Assim, várias providências são necessárias:
- Aquisição de condicionadores de ar para as salas de aula, pois dos seis existentes, apenas três
funcionam;
- Revisão elétrica;
- Conserto do quadro de distribuição de luz;
É preciso que a SME tome providências urgentes com o objetivo de melhorar o espaço utilizado pelos
estudantes e 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 27.09.2019

(Assinatura do Parlamentar)
Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________
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