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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre o CEMTE – Centro Educacional 

Municipal Terapêutico Especializado – Madre 

Cecília. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que em 2017esta vereadora recebeu pais de alunos 

atendidos pelo CEMTE e que expuseram várias preocupações, sendo uma delas quanto à 

estrutura e segurança da escola; 

 

Considerando que dentre os relatos dos pais em 2017, um deles 

era sobre a má conservação dos espaços que ficam com águas de chuva parada e lama, fato 

este que ainda vem acontecendo (Anexo I); 

 

Considerando que em 2017 foi protocolado o requerimento nº 

641, apresentando as informações supracitadas e solicitando a possibilidade de reforma 

quanto aos problemas do CEMTE, todavia, a resposta enviada não abrange o assunto. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Sabendo das limitações do local, qual a possibilidade de 

se realizar as melhorias relacionadas ao problema com água parada de chuva e lama no 

CEMTE? 
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II- Há previsto no orçamento para o ano de 2019 melhorias 

de infraestrutura para o local? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de novembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 
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