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REQUERIMENTO N° 13/2022 
Camera Mun. de Concordla do Par 

APR VA 
SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES Em: DA CMARA MUNICIPAL DE CONcÓRDIA DO PARA 

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e'seaprovado for, seja 
oficiado ao Exm°. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães 

Santiago, juntamente com a Secretária Municipal de Educação Carmem Lucia 

Guimaräes Santiago no sentido de que através de medidas cabíveis seja feito a reforma 

e ampliação da Escola Municipal_de Ensino Fundamental no padrão MEC. na 
Comunidade Santa Terezinha (Rod. PA 140 KM 08-via Tomé-Açu), contendo na citada 
escola 6 (seis) salas de aula, dependências administrativas, quadra poliesportiva, e 

capacitação dos profissionais que atuar�o, para abrigar os alunos do ensino fundamental 

da região de Concórdia do Pará. 

JUSTIFICATIVA 

A escola, tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, adolescentes e 

jovens na construção da cidadania. Sua função ultrapassa a prática dentro das salas de 

aula. 

Assim, a atuação dos educadores infiuencia não apenas os alunos e suas familias, mas 
também a comunidade em que a escola se insere e a sociedade como um todo. A 
presença dessa instituição deve ser um diferencial positivo na comunidade-essa 

parceria é importante para todos. 

Tal solicitação se dá pela otimização dos recursos financeiros profissionais destinados a 
educação pública e o nivelamento dos processos educacionais e pedagógicos aplicados 

Destaca-se ainda que o pedido deste requerimento possui dotação orçamentária 
prevista na LOA 2022 na área da educação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 
Ribeiro da Silva, em 24 de março de 2021. 

Magnaldo M. de Andrade (Coco) 
Vereador Municipal 


