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INDICAÇÃO Nº 022/2014 

 

“Solicitação de envio de funcionários para a EMEF Francisco de Paula Santos” 

 

      Sendo o vereador um agente político representante da população, venho pelo presente 

documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que através do 

setor competente da Municipalidade, atenda a Solicitação de envio de funcionários para a 

EMEF Francisco de Paula Santos. 

      Que deste se dê conhecimento ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Justificativa 

 

      A Escola Francisco de Paula Santos, situada na rua Olegário de Paula, nº 80, no bairro 

Roseira Velha, possui uma situação muito especial, pois o prédio é compartilhado pelo 

Estado e a Prefeitura. 

      Em visita ao referido local, constatei que a escola está passando por uma reforma 

conduzida pelo governo estadual. Como toda e qualquer reforma há uma mudança natural no 

cotidiano da escola, pois a necessidade de limpeza em seus ambientes e o cuidado com os 

alunos é maior. Logo, a necessidade de funcionários é maior. 

      Conversando com a equipe da escola municipal, percebi a necessidade, pelo menos em 

caráter emergencial, de um funcionário para ajudar na limpeza da escola, pois mesmo a parte 

da escola ligada ao Estado, no momento, encontra-se com número reduzido de funcionários 

para esta finalidade. Além disso, é necessária a presença de mais um funcionário para 

colaborar com a parte municipal da escola: um inspetor de alunos. 

      Para colaborar com o competente trabalho da equipe gestora da EMEF Francisco de 

Paula Santos, peço que esta indicação seja atendida o mais breve possível. 

      Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.  

  Plenário vereador João Caltabiano, 24 de março de 2014. 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 


