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PROPOSIÇÃO Nº. 399/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa 

e sua qualificação para o trabalho. Tendo a escola como uma instituição de ensino, 

obrigatória e de direito a todos; que prepara alunos em seus primeiros anos de vida e ao 

longo de sua formação.  

Dentro deste contexto é que nosso mandato busca atender o clamor social, de 

parcela da sociedade abaetetubense, que expressa suas insatisfações com a falta de 

reforma e construção de escolas em alguns bairros de nosso Município, que por falta de 

infraestrutura adequada ocasiona não só evasão, como prejuízos irreparáveis às famílias 

dos alunos. 

Em visita à Escola Comandante Germano, pudemos observar que a mesma não 

apresenta condições de funcionamento para atender as nossas crianças, dado que sua 

estrutura se encontra deteriorada, a qual precisa de imediata reforma para atender às 

demandas da comunidade. 

Ante o exposto, requeiro na forma regimental, após deferimento do Plenário, que a 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a sua Excelência a 

Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a REFORMA 

NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA COMANDANTE GERMANO, bem como a 

COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA da mesma – no Bairro São Lourenço, dando 

a possibilidade àquele povo de poder estudar, com melhores condições e qualidade. Que da 

decisão da Casa seja dado a conhecer à Direção da Escola e aos nossos munícipes via 

meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 31 de 

outubro de 2022. 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR - PSDB 


