
ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

BtNETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

INDICAÇÃO N° 	 12018. 

Indico à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Senhor Marco Antônio Brando Lopes, Secretário de Estado 
de Educação e Esporte (SEE), "solicitando que seja providenciada a 
climatização das salas de aulas da Escola Estadual Luiz Gonzaga, no 
município de Epitaciolândia. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 
Rio Branco—Acre 

25 de abril de 2018 

Leila Galvão 
Deputada Estadual - PT/AC. 

Rua Arlindo Porto Leal, n°241, Centro - CEP 69.900-904 - contato: (68) 3213 4089 e 
(68) 9975-9186— Rio Branco-AC - e-mail: dep.lela.galvaoal.ac.1eg.br  



ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

JUSTIFICATIVA 

A escola do campo, assim como a educação rural, em tempos de 

globalização assume um importante papel para o desenvolvimento das 

comunidades rurais, pois é através das ações educativa que as 

comunidades escolares do campo buscam uma maior integração social, 

cultural e econômica além de ser um veículo difusor de conhecimentos e 

saberes sociais. 

Levar o ensino de qualidade para as escolas rurais, ribeirinhas e 

extrativistas no interior do Acre não é tarefa fácil. Mas essa tem sido uma 

das prioridades da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE). Só a 

educação tem o poder de mudar a realidade do homem do campo que 

não precisa mais se deslocar para os núcleos urbanos em busca de 

escolas para os filhos. 

O Governo do Estado vem rompendo barreiras e levando 

investimentos e ensino de qualidade para as escolas rurais do estado, 

melhorando a infraestrutura e espaço físico, garantindo um ambiente com 

condições mais favoráveis no processo de aprendizagem. Mas, ainda é 

necessário melhorar a ventilação das salas de aulas, nesse sentindo, 

solicitamos que seja providenciado a climatização das salas de aulas da 

Escola Rural Luiz Gonzaga, no município de Epitaciofândia. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco—Acre 

25 de abril de 2018 

Leila Galvão 

Deputada Estadual - PT/AC 

Rua Arlindo Porto Leal, n°241, Centro - CEP 69.900-904 - contato: (68) 3213 4089 e 
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