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 Vila Velha, 11 de fevereiro de 2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha/ES 

                                                                                        

O Vereador Adeilson de Souza Santos [Adeilson Horti Super], atendendo tudo o que 

determina o interesse público, I N D I C A  a Douta Mesa, na forma regimental, o envio 

de expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Vila Velha, Max Freitas Mauro 

Filho, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO Nº 078/2019 

 

INDICA A PREMENTE NECESSIDADE DE PROCEDER COM URGÊNCIA A CONSTRUÇÃO 

DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO BARRAMARES, NESTE MUNICÍPIO.  

 

JUSTIFICATIVA 

  

Inicialmente, queremos destacar, que não temos dúvida de que o Poder Executivo 

Municipal tem procurado realizar uma administração eficiente, principalmente, que 

prima pela interatividade, respeito e interesse comum aos cidadãos e com princípios 

fundamentais para o exercício da democracia. Assim, nos sentimos à vontade para 

recorrer a Vossa Excelência, intermediando ao apelo da cidade de Vila Velha/ES. 
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É sabido, que o bairro Barramares é carente, possui um número considerado de 

habitantes e que ainda vive uma crescente populacional desenfreada. 

Dessa forma, não é de todo absurdo planejar uma escola naquela região para 

oportunizar a população que ali reside e bairros adjacentes. 

As unidades escolares são espaços imprescindíveis para o desenvolvimento das 

pessoas, das organizações e da sociedade como um todo e, são  nelas que, a grande 

maioria das crianças e dos jovens aprende uma diversidade de conhecimentos 

formando seu caráter e sua intelectualidade, por isso a educação é um direito de todos 

e dever do estado/município, promover e facilitar a sua acessibilidade. 

Atender a esta indicação é facilitar o acesso à educação, evitando a superlotação das 

unidades escolares de bairros vizinhos, bem como incentivar a freqüência em sala de 

aula de nossas crianças e adolescentes, no que pedimos ao Executivo pelo 

atendimento a esta importante reivindicação. 

 

Salas das Sessões, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 
 

Adeilson de Souza Santos 
[Adeilson Horti Super] 

Vereador 
 


