
Requerimento Nº: 4673 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 15 de Outubro de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO, NA PESSOA DO SENHOR SECRETÁRIO, SOLICITANDO

PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA

ESCOLA ISAIAS TEIXEIRA PINTO, LOCALIZADA EM

SANTARÉM/ASSUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente à Secretaria

Estadual de Educação, na pessoa do Senhor Secretário, solicitando providências no sentido de realizar a construção da nova Escola

Isaias Teixeira Pinto, localizada em Santarém/Assunção, no município de Itapipoca-CE.

Justificativa:

A presente solicitação tem por escopo solicitar ao Senhor Secretário da Secretaria Estadual de Educação, a construção da nova

Escola Isaias Teixeira Pinto, localizada em Santarém/Assunção, no município de Itapipoca-CE.

	Apesar de a escola ser de competência municipal, o esforço e envio de recursos por parte da Secretaria de Educação do Estado do

Ceará no sentido de auxiliar na construção de um novo ambiente escolar seria de suma importância.

		Segundo informações trazidas a este gabinete, a Escola Isaias Teixeira Pinto, foi construída em 1988 e inaugurada em 1989. A

informação que nos chega ainda é que a escola ocupa excelente desempenho, ocupando lugar de destaque na história da educação

do município de Itapipoca-CE, em razão dos seus bons resultados. 

		Em que pese tais fatos, a escola não dispõe de uma estrutura adequada para recepcionar seus alunos, professores e demais

funcionários. Atualmente, estudam 133 alunos, e a cada ano vem diminuindo a quantidade de matrículas realizadas, e o motivo

disso, é a insegurança estrutural oferecida pelo imóvel.

		Quanto a estrutura atual, esse parlamente foi informado que o imóvel não tem condições de ser reformado em razão da

precariedade em que se encontra, razão pela qual justifica a construção de uma nova escola, desde a sua terraplanagem.

		Nesse sentido, essa parcela da população de Itapipoca-CE espera o devido reconhecimento, possibilitando que futuros alunos

possam desfrutar do direito à educação garantida pela Constituição e a prática de atividades esportivas que até então não existe, por

ausência de um ambiente adequado para tal.
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	Portanto, considerando os fatos aqui destacados, a presente solicitação tem por objetivo dar uma melhor qualidade de vida aos

alunos, professores e demais funcionários da Escola Isaias Teixeira Pinto, razão pela qual apresento e solicito, em caráter de

urgência, aprovação da presente propositura.

Sala das Sessões, 01 de Outubro de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 01.10.2020

Data Leitura do Expediente: 08.10.2020

Data Deliberação: 15.10.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 23.10.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 02529/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 04673/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 20/10/2020.
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