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SENHOR PRESIDENTE: 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, depois de 
ouvido o douto Plenário e se aprovado, esta Casa Legislativa encaminhe ao Executivo a  seguinte 
Providência que: Estude a possibilidade de viabilizar a troca do cercamento, a cobertura do saguão 
interno e um ginásio de esportes na Escola Major Antonio de Alencar, situada na Avenida Marcílio 
Dias, Bairro Caravágio. 

JUSTIFICATIVA: 

A Escola Major Antônio de Alencar que hoje conta com 45 profissionais e aproximadamente 470 
alunos de pré ao 5º ano, envolvidas em um contexto de vulnerabilidade social e muitas vezes de ausência 
na vida escolar. A Escola busca resgatar a participação das famílias em suas propostas, mas, no momento 
não dispõe de um espaço adequado para receber as famílias em eventos e reuniões, sendo que é de 
extrema urgência a construção de uma área coberta para receber estes familiares, o que proporciona, 
também, aos alunos outras atividades, além do recreio em dias de chuva, que não acontece. Dentro desta 
realidade existem muitas fragilidades em relação à aprendizagem, a escola constrói propostas visando 
elevar o desempenho acadêmico dos alunos. O esporte proporciona prática fundamental para o sucesso do 
ser humano no desenvolvimento das múltiplas habilidades e quanto à segurança é de extrema urgência que 
estude um novo método de cercamento da escola. Portanto, com a responsabilidade de fiscalizador e 
preocupado com as condições da Escola Major Antônio de Alencar, peço encarecidamente o acolhimento do 
pedido de providência. 

Sala de Sessões em ______________________________ 

 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 
 
 


