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PROPOSIÇÃO Nº. 069/2021 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

A Escola Municipal Pedro Ferreira Costa, localizada na Av. Anchieta Nº. 2716, bairro 

Angélica, foi inaugurada em 23 de abril de 1996, é a maior Escola do Munícipio, com 600 

alunos matriculados, funcionando em três turnos. Atualmente a Escola encontra-se em 

estados precário, toda a estrutura física está bastante comprometida, até o muro que 

resguardava a segurança desabou. 

A Escola está sem infraestrutura adequada para receber os alunos de diferentes 

idades, que tem o direito de aprender. Mesmo que a escola conte com um bom gestor, com 

professores dedicados e com a força de vontade de nossos alunos, pesquisas mostram que a 

infraestrutura escolar pode ter papel essencial na formação de crianças e adolescentes, além 

de garantir conforto e bem estar, não apenas aos alunos, mas também para os professores e 

toda a comunidade escolar. 

A infraestrutura escolar vai desde itens básicos, como fornecimento de água, energia 

elétrica, manutenção e limpeza dos ambientes a espaços de apoio didático, como biblioteca, 

laboratórios, quadras, entre outros espaços, para organização do funcionamento da Escola. 

Diante do exposto, e considerando que a escola é um ambiente agradável e 

estimulante, afinal, é lá que os alunos passam boa parte dos seus dias, durante anos de suas 

vidas. REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do plenário, que a Mesa 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, solicitando a reforma da Escola Pedro 

Ferreira Costa, para melhorar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover 

melhor qualidade e oferecer ao estudante mais conforto, haja vista que a escola encontra-se 

danificada, por utilização de anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e 

professores. Que da decisão da Casa se dê divulgação via meios de comunicação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa, Mário Ferreira Fonseca, em 05 de 

abril de 2021. 

Pastor Gilberto 
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