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INDICAÇÃO Nº 003/2019 
 

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

 

    Conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa, o Vereador 

OSMAR DESENGRINI, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, requerem o envio 

ao Senhor Prefeito Municipal da Indicação que a seguir é descrita: 

 

    INDICAM a instalação de ventiladores nas salas de aula da Escola 

Municipal Orestes de Brito Scheffer, no Bairro Nossa Senhora das Graças, além de emborrachar o 

piso da rampa localizada no interior da escola.   

JUSTIFICATIVA 

Os alunos necessitam de uma boa infraestrutura para a realização das 

atividades escolares, inclusive com salas arejadas e que possuam ventilação adequada.  

Considerando as altas temperaturas que vem ocorrendo em nosso município, o 

que causa grande fadiga aos alunos que estão alocados naquelas salas de aula que não dispõem de 

ventiladores, é necessário que o município possibilite um local mais ventilado para estes estarem 

realizando os seus estudos diários. 

O objetivo, portanto, é que sejam instalados ventiladores nas salas de aula da 

escola, como forma de possibilitar uma melhor estrutura, conforto e bem-estar para os discentes e 

também docentes, no desempenho das suas atividades. 

   Com relação a rampa, é necessário instalar um piso de borracha antiderrapante 

para evitar que os estudantes sofram algum tipo de acidente.        

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente 

Indicação.     

         Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

OSMAR GABIATTI DESENGRINI    LEILAINE DEMOZZI ZANELLA 

Vereador                                                      Vereadora 

 

 

ALVARO FORNARI SALVATORI   CLEOMAR BERTONCELLI  

Vereador       Vereador 
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