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Requerimento Nº 072/2021
Autora: Vereadora MARIA VANIA COSTA SANTANA
Assunto: solicita informações sobre procedimentos adotados aos termos da
indicação n.º 021/2021, referente a:  a) Apoio para criação/realização de feira
artesanal, gastronômica e cultural na Praça do Fórum; b) Reforma da Praça do
Fórum; e Indicação n.º 065/2021, sobre a implantação de escolas em tempo
integral, onde é possível o desenvolvimento pleno dos alunos por meio dos
aspectos, intelectuais, artísticos, social e físico.

A Vereadora que subscreve o presente, no exercício de suas prerrogativas
legais e regimentais, REQUERE a Mesa que após ouvido o plenário seja notificado o Chefe
do Poder Executivo Municipal para que este determine aos Órgãos responsáveis da
Prefeitura Municipal de Itabela envio a esta Casa Legislativa de esclarecimentos e
informações ações realizadas para implementação das seguintes indicações:

a) Indicação n.º 021/2021 - a) Apoio para criação/realização de feira
artesanal, gastronômica e cultural na Praça do Fórum; b) Reforma da Praça do
Fórum;

b) Indicação n.º 065/2021, sobre a implantação de escolas em tempo
integral, onde é possível o desenvolvimento pleno dos alunos por meio dos
aspectos, intelectuais, artísticos, social e físico

             Nossa proposição tem por objetivo chamar a atenção do gestor para adoção de
medidas revitalizadoras para a Praça do Fórum de Itabela. Entre as ações, sugerimos a
realização de feira artesanal e gastronômica e cultural em finais de semana, onde as
pessoas possam comercializar alimentos caseiros diversos e mercadorias artesanais. 

Ainda neste Requerimento, destacamos o objeto da Indicação n° 65/2021, pela qual
reiteramos o entendimento de que o tempo de permanência na escola se estendidos a dois
períodos, ou seja, em vez das quatro horas habituais, vai proporcionar aos estudantes
acesso a sete horas diárias na escola, em contato com aulas e atividades que estimulam
suas formações.

Desta forma, a autora aguarda dos Órgãos responsáveis as devidas manifestações
quanto aos termos do presente, na forma legal.
Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 26 de outubro de 2021.  

MARIA VANIA COSTA SANTANA  
Vereadora  
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