
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

REQUERIMENTO N2 024/2018 

CÂMARA MUNICIJAL DE M071-1 
APROVADO EM S SÃO ORDINÁRIA 
AO DIA: 

Exmo. Sr. Presidente e demais vereadores da Câmara Municipdl de rd 

Os vereadores infra assinados, REQUEREM, após obedecidas as formalidades legais e 
regimentais em vigor neste Legislativo, que seja encaminhado veemente apelo ao Exmo. Sr. 
Deodoro Pantoja da Rocha, Prefeito Municipal de Moju, no sentido dessa autoridade viabilizar 
através da Secretaria Municipal de Educação, a Cobertura, Iluminação da Quadra 
Poliesportiva E Climatização das salas de Aula da referida Escola, nesta cidade 

JUSTIFICATIVA 

Sendo essa Escola uma das maiores de nossa cidade, onde estudam centenas de alunos, 
atendendo vários bairros de nossa cidade, possui uma quadra de esporte poliesportiva, no 
entanto a mesma está necessitando de iluminação e que seja feita a cobertura da mesma, o 
que com certeza irá melhor atender os alunos e toda a comunidade, principalmente quanto a 
questão da prática de lazer e recreação. Nesse sentido, solicitamos que seja feita a cobertura e 
Iluminação da Quadra Poliesportiva da referida Escola, e com isso possamos incentivar ainda 

mais aquelas crianças e jovens, e os mesmos continuem a alcançar seus objetivos 
educacionais. 
Solicitamos ainda. Que seja feita a climatização das salas de sala da referida escola, pois a 
Administração Municipal está acompanhando as diretrizes nacional da educação. 
Esperamos poder contar com o apoio dos nobres colegas na aprovação da matéria. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju/PA, 07 de março de 2018. 
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