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vALDlMlRo tosÉ oos SANTos FltHo, vereador, no uso de suas atribuições legais eregimentais, vem reguerer a vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

sollclro: trusrnuçÃo DE PLAcAs DE srruarrzaçÕes, REDUToREs DE vErocrDADE(QUEBRA-MOLAS) E FAIXA DE PEDEsTREs NA RUA cosrA RrcA, EM FRENTE Ao cENTRoMUNICIPAL DE EDUCAÇÃo truraruttl AREoLINA cARDoso, No BATRRo vrLA RIçA/BARRETRAS r,
NESSE vruwrcípro.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação, para vossas apreciações,requerendo que sejam feitas as citadas melhorias, a fim de oferecermos aos moradores, aostranseuntes e principalmente à comunidade escolar da referida unidade de ensino, melhorsegurança no trânsito, por si tratar de um trecho com intensa trafegabilidade de veículos,onde a maioria de seus condutores é desprovida de atenção, inclusive, provocando
acidentes.

excelerurísslMo sENHoR PREsIDENTE DA cÂrueRR MUNrcrpAL DE vEREADoREs DE
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FORNECER DE FORMA GRATUITA UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS
MATRTCULADOS NA REDE MUNICTPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa beneficíar alunos de famílias com baixa renda, em
que os pais ou responsáveis dos alunos, não têm condições de comprar o
fardamento escolar para seus filhos.

Outro intuito também é proporcionar padronização nos uniformes, que vai
possibilitar facilidade na identificação do aluno, evitando assim, que os alunos
possam ir para a escola com roupas inadequadas e auxiliar no controle de
entrada de pessoas estranhas e não matriculadas nas instituições de ensino,
podendo dar segurança a estudantes, funcionários e professores.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente indicação.

Sala das sessões em 20 de Fevereiro de 2022.
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