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REQUERIMENTO Nº 33/2022 
 
 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 

 
Requeremos na forma de nosso Regimento Interno, que depois de 

ouvido, discutido e aprovado pelo soberano Plenário, que seja encaminhado oficio 
ao senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito Municipal de Melgaço, para que 
o mesmo atenda as seguintes reivindicatórias nas estruturas operacionais da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Getulio Vargas, as quais são: 

 
I. Conclusão da reforma da Escola, com inclusão de urbanização dos 

espaços ociosos, rampas nas salas que atendem cadeirantes e reforma no telhado 
na sala de reforço e aquisição de ventiladores para o refeitório; 

 
II. Revitalização da sala dos professores, através da compra de 

equipamentos como computadores, tv, impressora, data show e expansão do 
sinal de internet; 

 
III. Valorização do corpo técnico e gestores; 
 
IV. Construção do muro de trás da escola; 
 
V. A contratação imediata de uma equipe multidisciplinar, 

composta de Psicóloga, psicopedagogo e nutricionista; 
 
 
VI. Criação e implantação de um fundo rotativo – financeiro; 
 
VII. Construção de um laboratório de informática equipado com 

computadores e acesso à internet.  
 
VIII. Criação de uma biblioteca ou sala de leitura; 
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IX. A contratação de um zelador para a quadra de esporte Carlos 
Taveira, além de uma revitalização da mesma.  

 
Justificativa: Sabemos que a escola Municipal de Ensino 

Fundamental Getulio Vargas se destaca no cenário educacional em nosso 
município, desenvolvendo ensino de qualidade e caráter humanitário, com 
interação curricular e contextualização dos saberes e conhecimentos acadêmicos, 
além de se ter expandido em 2002 a oferta do ensino fundamental de 6º ao 9º 
ano, além do projeto janelas para o saber, marco histórico na educação 
melgacense, porém, a escola se sente invisibilizada no sentido das ofertas da 
política públicas implementadas pela SEMED. 

 
Exposto os referidos tópicos do documento, apresentaram a 

apreciação, dessa egrégia casa de leis as vossas senhorias, contamos com meus 
devidos pares na suma importância da aprovação. 
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 27 de abril de 2022 

 
Elias Sarraf Pacheco  

Presidente da Câmara Municipal 
 

José Filho Pereira Corrêa           Gil Paulo Nunes Brilhante 
 

Eliabe Rodrigues Lima          José Nilson Ferreira Rocha 
 

Carlos Diniz Miranda Costa           Joselito Caramês de Melo 
 

José Antonio Souza Ramos           José Getulio Viegas de Lima 
 

Wanderson Alves Pinheiro           José Francisco Viegas Dias 

 
 
 


