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AUTOR: Vereador Sandro Cândido, Antônio Munhoz, Carlito e Ivo Pedro. 

 
Indica a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio 
Peruzzo - prefeito, com cópia a Senhora Vera Lucia 
Pereira Granja -Secretária Municipal de Educação e 
Cultura, a necessidade, oportunidade e conveniência 
de fazer gestão na Escola Municipal Alvares de 
Azevedo no Distrito de Terra Roxa para reformar o 
prédio anexo a escola (antigo posto de saúde) que 
servira para implantação da Biblioteca e da sala de 
vídeo escolar. 
 

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 Altir Antônio Peruzzo - 
Prefeito, com cópia a Senhora Vera Lucia Pereira Granja -Secretária Municipal de Educação e 
Cultura, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
JUSTIFICATIVA 
 

A comunidade escolar do Distrito de Terra Roxa solicitou que fosse criado um espaço capaz de 
abrigar a biblioteca e a sala de vídeo e apontaram o imóvel construído em alvenaria dentro do pátio da 
escola. 

Visualizamos “in loco” essa demanda da escola e constatamos que é possível adequar o imóvel 
mencionado para atender a instalação da biblioteca e da sala de vídeo que hoje estão em locais 
improvisados, desta forma, a escola terá local apropriado e confortável para desenvolver suas atividades 
pedagógicas, possibilitando aos profissionais e alunos, desempenho ainda melhor de ensino e 
aprendizado.  

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2020. 

 
Vereadores 
 
 

SANDRO C. DA SILVA   ANTÔNIO M. SANCHES 
 
 

CARLITO PEREIRA DA ROCHA   IVO PEDRO DA SILVA 

 

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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