
Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

INDICAÇÃO  Ng 5-83 /2021  

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que 
seja encaminhada Propositura ao Governador BELIVALDO CHAGAS e ao 
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc, 
Professor JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO, solicitando-lhes que 
seja realizada reforma da Escola Estadual Célio Nunes, localizada na Rua A-12, 
s/ng, Conjunto Marcos Freire I, município de Nossa Senhora do Socorro/SE, 
reestruturando suas salas de aulas, com colocação de forro e aparelhos de ar-
condicionado, realizando a construção de uma sala de professores, biblioteca e 
uma quadra poliesportiva com cobertura. 

0 referido Colégio Estadual, atualmente, precisa das reformas e construções 
acima descritas para o desenvolvimento de uma educação de qualidade que 
atenda às necessidades de toda a comunidade escolar. Esperamos que o Poder 
Executivo aja de forma rápida com o fito de promover as melhoras acima 
propostas. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos ilustrados Componentes deste 
Parlamento, para a aprovação desta indicação. 

0 TEXTO A SER ENVIADO DEVERA CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo à iniciativa do 
Deputado  IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO N2583 /2021 para que 
seja encaminhada Proposição ao Governador BELIVALDO CHAGAS e ao 
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - Seduc, Professor 
JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO, solicitando-lhes que seja 
realizada reforma da Escola Estadual Célio Nunes, localizada na Rua A-12, s/  
rig,  Conjunto Marcos Freire I, município de Nossa Senhora do Socorro/SE, 
reestruturando suas salas de aulas, com colocação de forro e aparelhos 
de ar-condicionado, realizando a construção de uma sala de 
professores, biblioteca e uma quadra poliesportiva com cobertura. 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2021. 
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