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AUTORES: Vereador Eduardo Rodrigues da Silva e Valdemar Teixeira de Faria

Indica a sua Excelência o Senhor Ondanir Bortolini
( Nininho) – Deputado Estadual, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Altir Antônio Peruzzo
Prefeito a necessidade de que seja destinado recurso
de Emenda impositiva para cobertura da quadra
poliesportiva das escolas Osvaldo Cruz no Distrito
de Filadelfia e Escola Alvares de Azevedo no
Distrito de Terra Roxa ambas no Município de Juina.

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art.
126 do Regimento Interno da Câmara INDICA a sua Excelência o Senhor – Ondanir Bortolini (
Nininho) – Deputado Estadual, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Altir Antônio Peruzzo
Prefeito, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a infraestrutura do estabelecimento de ensino implica
diretamente no interesse dos estudantes e tudo que intencionamos e que a escola seja um
ambiente agradável, estimulante e confortável afinal e lá que os alunos e educadores passam boa
parte de seus dias, durante anos de suas vidas.

Um estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID)
mostrou que o desempenho dos alunos que estudam em ambiente com boa infraestrutura é
superior a dos que estão em escolas que não dispõe de ambiente adequados.

Considerando que investir em melhoria em melhoria da infraestrutura escolar é
garantir oferta ao aluno amplas possibilidades de ter um ensino eficaz, evitando a defasagem
idade/série e também a evasão escolar.

As escolas Rurais Municipais Osvaldo Cruz – Distrito de Filadélfia e a Escola
Rural Municipal Alvares de Azevedo no Distrito de Terra Roxa em média distantes da sede do
Município tem funcionamento diferenciado para atender as peculiaridades do publico escolar. As
aulas são em dias alternados e período integral.

Discussão e votação única em: ____/_____/____

( ) Aprovada por unanimidade

( ) Aprovada por ____x____ votos.

( ) Rejeitada por ____x____votos.

Abstenções ____ votos.

______________________
Assinatura do (a) presidente

( X) Indicação

( ) Requerimento

( ) Moção

( ) Projeto Decreto Legislativo

( ) Projeto Resolução
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A Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz atende 255 alunos, 11 professores e mais
57 alunos do ensino médio em sala anexa à Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa.

A Escola Rural Municipal Alvares de Azevedo do Distrito de Terra Roxa atende
137 alunos, 8 professores e mais 30 alunos do ensino médio em sala anexa à Escola Estadual
Francisco Lisboa.

Sabedores do engajamento e sensibilidade do Nobre Deputado Estadual frente aos
assuntos da educação confiamos na cooperação de Vossa Excelência.

Diante da relevância da matéria, pedimos apoio de todos para aprovação desta
indicação.

Sala das Sessões, 09 de abril de 2019.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Vereador Autor

VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA
vereador

APOIADORES:


