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INDICAÇÃO: 
 
 EMENTA :   Transformar a escola Municipal Vitorino   
                        Gomes  Henriques em Escola em tempo  
                        integral. 
                     

                                                                                                                                      
              FERNANDO VANUCHI PEPPES, Vereador que esta 
subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, INDICA  ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Sr. Frederico Carlos de Carvalho Alves, que a escola Municipal Vitorino Gomes 
Henriques, passe para escola Integral.  
 
                                                                       JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se faz necessário, dado a importância 
desta escola municipal que atualmente está compartilhada com a escola estadual “Wandir de 
Almeida” de 1º e 2º graus, atendem os bairros Jardim Panorama, João Rocha, Pérola, Morumbi, 
São Silvestre, Nossa Senhora Aparecida e Henrique Vitorelli. 

 
Este pedido vem de encontro ao anseio da comunidade 

e da própria direção das escolas, assim atenderá com maior atenção aos alunos com toda a 
metodologia pedagógica de escola integral. 

Recentemente este vereador reivindicou, junto a 
Senador da República Roberto Requião construção de salas de aula, que prontamente liberou R$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), que beneficiará com 04 salas e banheiros aos alunos, 
mas a necessidade é de 08 salas, as demais salas está consignado recursos no mesmo montante no 
Orçamento do município 2013.  

Diante do exposto solicitamos a Vossa Excelência Que 
solicite a Secretaria Municipal de Educação e Obras Infra-Estrutura, (em conformidade com Art. 
175 – Parágrafo único da Lei orgânica municipal de 05 de abril de 1990), que viabilize esta 
reivindicação para o seu atendimento neste exercício. 

 
Certos de contarmos com o apoio agradecemos e nos 

colocamos a disposição para colaborar com este importante projeto de educação. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, 03 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 

FERNANDO VANUCHI PEPPES 
 

VEREADOR  


