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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

OFíCIO/CMPK/ N° 02412023. 

Presidente Kennedy — ES, 09 de março de 2023. 

Para: 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz. 

Do 
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista 

Assunto: Encaminha a Indicação n° 008/2023. 

Excelentíssimo Prefeito, 

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador Tercio Jordão Gomes, de 

acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy, na qual indica: "Que sejam adotadas as medidas necessárias para 

instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado nas escolas 

municipais de Presidente Kennedy", regularmente aprovado pelo Plenário da 

Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno. 

Atenciosamente, 

Jacimar M ila Batista 
Presidente dai âmara Municipal de 

Presiden Kennedy- ES. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Presidente Kennedy — ES, 09 de março de 2023. 

Indicação n° 008/2023 

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote 
as medidas necessárias para instalação e 
manutenção de aparelhos de ar condicionado 
nas escolas municipais de Presidente 
Kennedy. 

O Vereador Tercio Jordão Gomes, com assento nesta Casa de Leis, vem 
à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente Kennedy, 
indicar as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a expor. 

Considerando que durante o verão, as salas de aula podem ficar 
insuportavelmente quentes. Nesse caso, em vez de se concentrar no aprendizado, 
o cérebro prefere se concentrar em manter o corpo fresco. Como resultado, os 
alunos não poderão ter o melhor desempenho acadêmico. 

Considerando que quando o clima está muito quente, é difícil para os alunos 
se concentrarem em seu trabalho nas escolas sem ar condicionado. E diversos 
alunos têm dificuldade em aprender novos conceitos quando a temperatura está 
em níveis extremos. Além disso, eles também tendem a tirar notas baixas em testes 
feitos em dias quentes. 

Ante o exposto, indica: 

Que sejam adotadas as medidas necessárias para instalação e 
manutenção de aparelhos de ar condicionado nas escolas municipais de 
Presidente Kennedy. 

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora 
sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de 
sucesso à frente da administração Municipal. 

É o que indica. 

Térci&jordão Gomes 
Vereador 
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