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INDICAÇÃO Nº ____, DE 2022. 

 

 INDICO, nos termos do art. 202 do Regimento Interno da Assemble ia 

Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que 

determine aos órgãos competentes, com urgência, que DISPONIBILIZE PESSOAL DE 

APOIO E MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO PARA ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO DE NORMANDIA, ESTADO DE RORAIMA. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Venho por meio deste, indicar ao Poder Executivo que seja disponibilizado 

Pessoal de Apoio e material permanente e didático para escolas do município de 

Normandia, estado de Roraima. 

Segundo informações colhidas através dos meios de comunicação e de 

servidores das escolas, as escolas listadas em anexo estão precisando muito de pessoal de 

apoio, que seriam: merendeiras, vigias, auxiliar de limpeza, assistente de alunos e etc. 

Precisam também de materiais permanentes, como bebedouro, cadeiras, mesas, armários, 

prateleiras e etc., e, ainda, materiais didáticos, como caderno, livros, lápis, canetas, 

borrachas e etc. 

Com o início do ano letivo, algumas das escolas listadas estão tendo aulas 

remotas devido a falta de pessoal de apoio e de materiais, o que acaba prejudicando os 

completamente os estudantes. (Segue em anexo listas com todas as escolas que precisam 

de Pessoal de Apoio e os respectivos materiais que necessitam ser supridos). 

 

         Por este motivo, e tendo ciência do trabalho que o Poder Executivo vem 

desenvolvendo através da Secretaria de Educação e Desporto (SEED), para garantir o 

ensino e educação de seu particular, venho solicitar que para estas escolas a 

disponibilização de Pessoal de Apoio e de materiais permanentes e didáticos seja 
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prioridade do planejamento de localidades a serem contempladas pela prestação desses 

serviços.  

 

Cumpre salientar que a educação básica constitui um dos deveres primordia is 

do Estado e um direito fundamental de natureza social, motivo pelo qual deve ser alvo de 

políticas públicas preferenciais, que tenham por objetivo garantir a qualidade da educação 

pública e o seu acesso universal.  

 

Quando falamos no ambiente escolar, esse assunto é ainda mais importante, 

principalmente pelo impacto que o clima da instituição de ensino pode gerar no processo 

de aprendizagem dos alunos. Por isso, é essencial que a escola esteja preparada para 

tornar o local mais produtivo para todos. 

 

  Diante disto, indico ao Governador do Estado de Roraima que, sensibilizado 

por essa situação enfrentada e com objetivo de saná-la, QUE SEJA 

DISPONIBILIZADO PESSOAL DE APOIO E MATERIAL PERMANENTE E 

DIDÁTICO PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA, da forma mais 

célere possível, para um melhor desempenho dos alunos neste ano letivo. 

 

Boa Vista - RR, 24 de março de 2022. 

 

 

CATARINA GUERRA 

Deputada Estadual 
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ANEXO: 

RELAÇÃO NOMINAL DAS ESCOLAS INDÍGENAS MULTISSERIADAS DA 

REGIÃO AMAJARI QUE NECESSITAM DE PESSOAL DE APOIO. 

 
1- EEI ALMIRANTE BARROSO (comunidade urucuri). 

2- EEI JOAO CUSTÓDIO PERES (comunidade Anaro). 

3- EEI FAUSTINO RIBEIRO (comunidade Juracy). 

4- EEI JOSÉ DO PATROCINIO (comunidade Ponta da Serra). 

5- EEI ROMEU CRISPIM ( comunidade Cajueiro). 

6- EEI PROFESSOR EDMILSON COELHO DE AGUIAR (comunidade Garagem). 

7- EEI SANTA INES ( comunidade Santa Inês ).  

8- EEI PROFESSORA DELTA WAPICHANA (comunidade Vida Nova). 

9- EEI PROFESSORA MARIA LUIZA DA SILVA (comunidade Leão de Ouro).  

10-  CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇAO  (necessidade vigias). 

 

TABELA COM AS NECESSIDADES DE  MATÉRIAS PERMANENTES DAS ESCOLAS 

INDÍGENAS MULTISSERIADAS DA REGIÃO AMAJARI 

 

ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS MATERIAIS  PERMANENTES 

EEI ALMIRANTE BARROSO Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 
arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 
professor.  

EEI JOAO CUSTÓDIO PERES Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 
arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 
professor. 

EEI FAUSTINO RIBEIRO Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 

arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 
professor. 

EEI JOSÉ DO PATROCINIO Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 

arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 
professor, cadeiras para alunos. 

EEI ROMEU CRISPIM Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 

arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 
professor, cadeiras para alunos. 

EEI PROFESSOR EDMILSON COELHO 
DE AGUIAR 

Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 
arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 

professor, cadeiras para alunos. 

EEI SANTA INES Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 
arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 

professor, cadeiras para alunos. 

EEI PROFESSORA DELTA 
WAPICHANA 

Geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, arquivo, 
prateleira, mesa para refeitório, mesa para professor, 

cadeiras para alunos. 

EEI PROFESSORA MARIA LUIZA DA 
SILVA 

Frizeer, geladeira, liquidificador, Tv, bebedouro, armário, 
arquivo, prateleira, mesa para refeitório, mesa para 
professor, cadeiras para alunos. 

Necessidade do Centro Regional de Educação Indígena: Bebedouro, Fogão, botija, liquidificador. 
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