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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 providenciar a melhoria da qualidade 

do serviço de internet disponibilizado na Escola 

Municipal Carlos de Almeida Couto, bem como 

viabilizar o funcionamento do ar-condicionado da sala 

de refeitório da mesma Escola. 
 

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 providenciar a melhoria da qualidade do serviço de internet 

disponibilizado na Escola Municipal Carlos de Almeida Couto, bem como viabilizar o 

funcionamento do ar-condicionado da sala de refeitório da mesma Escola. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 09 de Agosto de 

2.021.  
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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 Carlos de Almeida Couto, toda a estrutura física da Escola, onde constatamos 

que no geral se encontra bem conservada, tendo ocorrido algumas reformas e pinturas 

recentes. 

 

Por outro lado, obviamente que sempre existem melhorias a 

serem realizadas e nesse sentido detectamos na visita, que há necessidade de melhorar a 

qualidade do serviço de internet disponível aos professores e servidores da Escola, que 

atualmente não é dos melhores o que acaba dificultando o trabalho. 

 

Igualmente, verificamos também que o ar-condicionado da 

sala de refeitório da Escola, há tempos não funciona, em função de problemas técnicos 

que precisam ser sanados. 

 

Nesse sentido, solicitamos a Prefeitura Municipal e 

Secretaria Municipal de Educação que verifiquem a possibilidade de sanar os problemas 

acima mencionados, buscando melhorar ainda mais a qualidade do trabalho prestado e a 

da estrutura disponibilizada aos professores, servidores e alunos. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 09 de Agosto de 

2.021.  
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