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) Projeto de lei
) Projeto Decreto Legislativo
) Projeto de Resolução
) Requerimento
x ) Indicação
) Moção
) Emenda
) Pedido de Informação
) Pedido de Providência
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N°: 053/2017

INDICACÃO N°, 053/2017
Os Vereadores VITAL ALVES DOS SANTOS, ADAUTO ALVES DE MACEDO,
ELIAS SOUZA DE REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO e PEDRO Luís DA
SILVA ALMEIDA, autores da presente indicação requerem que, ouvido o Soberano Plenário
desta
Casa
de
Leis,
seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO
JUNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando que
sejam tomadas providências urgentes no Centro Educacional Infantil PROINFÂNCIA na cidade
de Rochedo/MS, segue o relatório em anexo.

JUSTIFICATIVA
Apresento a presente indicação sugerindo que a Prefeitura Municipal de Rochedo
tome providências junto a empresa responsável pela construção do Centro Educacional Infantil
PROINFANCIA que tome as devidas providências para solucionar os problemas.
Portanto, é imprescindível o atendimento a esta solicitação.
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RELATÓRIO

No intuito de comunicar a Vossa Senhoria da atual situação do prédio de
nossa escola, entrego este relatório, informando que o mesmo foi elaborado apenas
com o que os funcionários da escola consideram como defeitos e não teve a
avaliação de nenhum (a) engenheiro (a) ou qualquer profissional da área.
•

A nossa Caixa d'água aparentemente está com infiltração no lado externo,
quando chove a água da chuva se infiltra na parede da caixa, não
sabemos dizer se a estrutura já foi afetada, mas caso não sejam feitos os
reparos, as infiltrações podem crescer até prejudicar a estrutura ioda.

•

Os azulejos da lajerw do lado direito da escola (turmas de creche) estão
caindo, parece que a água está se infiltrando por trás e fazendo os
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àZulejos se solarem, isso apresenta um grande risco para os alunos,
porque os azulejos estão em uma altura consideravelmente alta
•

Também temos infiltração na área externa da sala de comunicação, onde
ficam os aparelhos da internet.

•

Vazamentos a problemas hidráulicos em diversas salas e banheiros.

•

Problemas com portas, uma porta do banheiro individual caiu e outras que
são difíceis para abrir e fechar.
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Atenciosamente,

11 de abril de 2017
Rochedo - MS
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