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PROPOSIÇÃO Nº.063/2021 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

A Escola Professora Benvinda de Araújo Pontes é uma escola de Ensino que serve 

com competência a rede estadual de educação. Atendendo inúmeros alunos, a escola 

precisou passar por uma grande reforma em suas estruturas e mesmo com os recursos 

destinados para a obra, a mesma está parada há aproximadamente seis meses. 

Há por parte dos profissionais da educação que atuam na referida escola uma grande 

preocupação, haja vista que no momento não estão ocorrendo aulas presenciais em face da 

pandemia da Covid-19, entretanto, com as obras paradas corre o risco de quando as aulas 

retornarem a escola novamente ficar sem funcionar por falta da conclusão das obras de 

reforma, pois ainda não há previsão para conclusão. 

Há, segundo se constata, um empenho muito grande da direção e de todos os 

profissionais da escola em fazer o melhor trabalho possível, mas falta responsabilidade no 

cumprimento dos prazos por parte da empresa e cobrança por parte do Governo em dar o 

suporte necessário aos alunos, professores e equipe escolar. Essa unidade de ensino não 

apresenta condições de retomar as aulas presenciais, daí a importância da conclusão da 

obra no prédio da escola. 

Face ao exposto, requeiro na forma regimental com a anuência do Plenário, que a 

Mesa Executiva da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Secretária de 

Estado de Educação solicitando a conclusão célere das obras de reforma no prédio da 

escola Professora Benvinda de Araújo Pontes. Que da decisão da Casa se dê ampla 

divulgação via meios de comunicação.  

 Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 29 de março 

de 2021. 

 

Aluísio Corrêa 
VEREADOR – PSDB 

 


