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Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 

Singolano, com cópia para a Secretária Municipal de 

Educação, Sra. Vânia Luzia da Silva Abreu, a 

necessidade de se planejar para período oportuno, a 

realização da pintura interna e externa da Escola 

Municipal Cezar Borges, exceto o complexo novo, 

recentemente construído, bem como a construção de um 

depósito. 
 

Com fundamento no que determina o Regimento Interno 

desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei Singolano, com 

cópia para a Secretária Municipal de Educação, Sra. Vânia Luzia da Silva Abreu, a 

necessidade de se planejar para período oportuno, a realização da pintura interna e 

externa da Escola Municipal Cezar Borges, exceto o complexo novo, recentemente 

construído, bem como a construção de um depósito. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 02 de Agosto de 

2.021.  
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Vereador - DEM 
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J U S T I F I C A T I V A 

    

 

Recentemente estivemos realizando visita a sede da Escola 

Municipal Cezar Borges, onde verificamos o resultado da obra de construção do novo 

complexo, que inclui duas novas salas de aula e sala com banheiro para os professores, 

bem como toda a estrutura física da Escola. 

 

Constatamos que a parte antiga necessita uma nova pintura 

interna e externa. 

 

Por outro lado, somos sabedores que as aulas estão 

retornando deste momento em forma híbrida e que torna difícil a realização da pintura 

estando as dependências em uso. 

 

Nesse sentido, solicitamos a Prefeitura Municipal e 

Secretaria Municipal de Educação que verifiquem então o momento oportuno para 

planejar e executar toda pintura da parte interna e externa das instalações da Escola, 

exceto o complexo novo que foi recentemente inaugurado. 

 

Na mesma visita verificamos também a necessidade de 

construção de um espaço para depósito, considerando que não há local suficiente para 

depósito dos materiais de uso da Escola. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 02 de Agosto de 

2.021.  
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