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REQUERIMENTO N° 36/2022

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES E 
DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

Preddente

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
oficiado a Exm. Sr. Prefeita Municipal de Concórdia do Pará Elisangela Paiva 
Celestino, juntamente com a Sra. Secretária Municipal de Educaç�ão Carmem Lucia
Guimarães no sentido de que através de medidas cabíveis seja feito a construção em 
alvenaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João 1, localizada na 
Comunidade do Galho Grande, baixo Bujaru, espaço rural 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 influencia não apenas os alunos e suas familias, mas 
também o bairro 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. 

A escola se aproxima da comunidade, tendo mais condições para atuar no 
desenvolvimento integral dos alunos, oferecendo uma educação cidad�, solidária e 
democrática.

Assim sendo é notório o pedido dos moradores da comunidade acima citado para que 
seja construído uma escola em alvenaria, pois atualmente a citada escola funciona no 
salão paroquial da igreja, onde a cerca de sete meses também não tem o fornecimento
de agua potável para a tender a demanda desta escola 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 
Ribeiro da Silva, em 26 de maio de 2022. 

Antonio Edinaldo A. de Lima (Deka Alves) 
Vereador Municipal


