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Requerimento Nº 05/2023 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Prefeito 

Municipal Dr. Guilherme Saraiva, com cópia 

a Secretária de Educação do Município, 

solicitando que diante da informação dada 

pelo Dep. Estadual Fernando Santana, sobre a 

possibilidade de serem construídas duas 

escolas de ensino médio por parte do governo 

do estado. Solicito que uma delas seja 

construída na comunidade das Cabeceiras 

para atender todos os alunos das comunidades 

circunvinhas do distrito do Arajara indo até a 

região do Barro Vermelho . Vale lembrar que 

este vereador já havia solicitado a construção 

de uma escola em um local que pudesse 

acomodar os alunos da escola Ana Ramalho e 

Brasil que funciona até o 9°ano em um único 

lugar. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal 

Dr. Guilherme Saraiva, com cópia a Secretária de Educação do Município, 

solicitando que diante da informação dada pelo Dep. Estadual Fernando Santana, 

sobre a possibilidade de serem construídas duas escolas de ensino médio por 

parte do governo do estado. Solicito que uma delas seja construída na 

comunidade das Cabeceiras para atender todos os alunos das comunidades 

circunvinhas do distrito do Arajara indo até a região do Barro Vermelho . Vale 

lembrar que este vereador já havia solicitado a construção de uma escola em um 

local que pudesse acomodar os alunos da escola Ana Ramalho e Brasil que 

funciona até o 9°ano em um único lugar. 

 

 

Nestes Termos.  

Pede e Aguarda Deferimento.  

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 16 de 

Janeiro de 2023. 
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