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EXPEDIENTE AO GO\IERNO DO ESTAÐO DO AMLAZON.{.S E A. SECR.ETAR.IA DE

ESTADO DE EDUCAÇÃO SEDUC, SOLICITAI{DO A REGULAR,{Z.&ÇÃO ÐO

REPASSE Do PRoGRAMA PAGUE, DESTINA,ÐOS ÀS NNSPES^A.S ESSENCIAIS T}AS

ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO I}E BOCA DO ACRE,
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Deputados e Senhora Deputada-

A Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, através do "Programa Pague ,

anteriormente chamado de "Todos pela Vida-Educaçdo", destina recursos às Escolas Estaduais do

interior do Amazonas, para às despesas essenciais das escolas, incluindo água potável-

Ocorre que as Escolas Estaduais do município de Eoca do Acre, não recebem o referido

repasse há aproximadamente 1 (um) ano. Tal situação obrigou os fornecedores da cidade a

suspenderem o fornecimento de água potável para as referidas escolas, ocasionando assim uma

paralizaçáo parcial das aulas. Lembrando que o eminente risco de paralisação total das aulas,

prejudicará de forma direta os exames de final de período estudantil'

As Escolas Estaduais: Coronel José de Assunção, Danilo Corrêa, Almirante Barroso,

João Gabriel, Jacinto Ale, Nossa Senhora Aparecida, José l-eite, Earão de Boca do Acre e Lucas

Pena, são algumas das escolas prejudicadas pela falta de água potável
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Os gestores alegam, ainda, que o recurso para compra do gás vem sendo repassados

apenas para algumas escolas, e que tal situação, também, precisa ser resolvida, pois ârya e

alimentação são indispensáveis para o funcionamento de uma escola.

Por todo exposto, requeiro à Mesa Diretora, com fundamento nos preceitos regimentais

e ouvido o Douto plenário, que seja enviado expediente ao Governo do Estado do z\mazonas e a

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, solicitando a r,egularizaçáa clo repasse do "Frograma

pague", destinados às despesas essenciais das escolas estaduais, no município de Boca do

Acre/AM.

Plenário Ruy Araújo, bro de2077
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ËXCËLËNTíSSIMO SËT.JFIOR DFPUTAD'3 ES]'ANU,4L KfiT,E,?.ffiÜ
ruETÜLÅ,U, PRESIDENTE DÉ- COMISSAÛ DË $AÚDE DA
ASSEIVIBLEIA LEGÍSLATIVO DÜ ESTADÜ DC Á,[IÉ,2]ÜNA$

Senhor Deputado,

cumprirnentendo ccr.dialmsnte voe;s¡r [:;<celerrcia,
venho por meio deste, levar ao conheciri'rento clo nobre Deputado
que até presente data náo foram rep;issados lrarã a Ëscolas
Estaduais que trabaf ham.sob' a administraçåo cja sËDUCAl.ý], os.
r-ecursos do Prograr¡a PÀ.GÙE, destinados à elespesia$ essenciais
destas Escolas, incluindo água potável, tendo siil,: repaissaclo pärä
algumas os recursos para pagamento de Eás. T'al sitr-raçao ob,iiqçu
os empresailüs a suspender o fornecinrento vitaf cle água,
ocasionando assim urnä paralisaçäo parcial cjas aul¿rs, o
poderá ocasionar dentro en'r breve sua paraiisaçáo
prejudicando inclrisive os exames de final de períodc¡ estudantil

As Escolas coronel José Assunção, Dar¡,lo correa,
Almirante Barroso, Joäo Gabriel, Jacinto Ale, f.,lossa sershr:ra
Aparecida, José Leite , Barão de Boc¿r do ¡\cre e L-uc;as ï3ena, enfim
todas as escolas estäo enfrentanclo sérios problerrras rle
abastecimento cte água.

Peço encarecidamente ao nobre Deputaci. quË
interceda jr.rnto à $ËDUC e ao Goverrro do Ëstadû pär¿ì que seja
efetuado urgente os referidos repasses, que parã a maiarìa dessas
.escolas nåo acontece a mais de d.oze mes{}$.

Boca do Acre/AlÝt,22 de nc_rvenrbro cJel ZA17
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