
ESTADO DO ACRE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

INDICAÇÃO N°  /09/2018 

Indico na forma regimental à Mesa Diretora, de 
aco do com o que dispõe o Art. 169 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Marco Antônio 
randão Lopes, Secretário de Estado de Educação e Esporte (SEE), 

solicitando que seja realizada reformas e construção de banheiros da 
Escola Valéria Bispo Saba ia. 

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

26 de junho 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) 9226 6008 - Rio Branco-AC - e-mail: dep.lela.galvao@al.ac.Ieg.br  
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Justificativa 

A Escola Valéria Bispo tem sido referência educacional para toda a 

clientela do ensino fundamental da zona rural do município de Brasileia. 

Localizada na BR 317, no KM 26 na estrada do Pacífico a escola atende 

uma clientela de 600 alunos aproximadamente, todos filhos de produtores 

rurais daquela região. 

Em 2017, a escola foi contemplada com investimentos de ampliação 

de salas e reformas estruturais. Com  os avanços e investimentos que 

escola vem recebendo do Governo do Estado, a clientela tem crescido 

gerando novas demandas para unidade escolar. 

Por esta razão, solicito de V. Ex.!2  que seja feita reforma e construção 

de banheiros na escola, tendo em vista que as unidades disponíveis não 

têm suprido a demanda. As melhorias oferecerão melhores condições 

estruturais e muito mais espaço aos profissionais e alunos da unidade de 

ensino. 
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