
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1632, de 2017 

 

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros para o 

Município de Ribeirão Preto. 

 

 

Autoria: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor 
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INDICAÇÃO Nº 1632, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo que sejam 
disponibilizados recursos financeiros para a cobertura da quadra de esportes e 
a implantação de um sistema de monitoramento de câmeras na Escola 
Municipal Dr. Faustino Jarruche, localizada no Município de Ribeirão Preto.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Municipal Dr. Faustino Jarruche, localizada no 
bairro Jardim Marchesi, em Ribeirão Preto, possui uma grande estrutura a ser 
explorada para atender os seus alunos.  

A escola atende os alunos no ensino fundamental e 
também oferece a jovens e adultos o ensino supletivo. Além disso, o 
estabelecimento participa de um projeto de inclusão social, atendendo crianças 
com necessidades especiais. 

Há uma reivindicação de pais e alunos no sentido de que 
a quadra esportiva da escola seja coberta para que as crianças, jovens e 
adultos que utilizam o local possam desenvolver as suas atividades físicas e 
realizar as atividades protegidos do sol e da chuva.  

Ademais, para garantir a integridade dos alunos é 
fundamental que a escola possa contar com um sistema de monitoramento 
com câmeras de segurança.  

Tendo em vista a falta de recursos orçamentários para 
atender essas importantes demandas, recorremos ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado de São Paulo e solicitamos suas dignas providências no 
sentido de que sejam disponibilizados recursos financeiros para a cobertura da 
quadra de esportes e a implantação de um sistema de monitoramento de 
câmeras na Escola Municipal Dr. Faustino Jarruche, localizada no Município de 
Ribeirão Preto.  

 
Sala das Sessões, em 18/5/2017 

 

a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor 

 

 

 


