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INDICAÇÃO Nº 586/2021 

 

 

INDICA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE 

PARAUAPEBAS, DARCI JOSÉ LERMEN, QUE 

CONSTRUA UMA ESCOLA PÚBLICA NA VILA 

TRÊS VOLTAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 

 

AUTORA: ELIENE SOARES 

 

Após cumprido o rito regimental, seja a cópia desta Indicação encaminhada ao Chefe 

do Poder Executivo, bem como ao gabinete da Secretaria de Educação (Semed), para as 

providências cabíveis. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A comunidade rural de Três Voltas é muito importante para o desenvolvimento rural 

de Parauapebas e, mesmo estando nos limites do município de Marabá, sua população se 

sente cidadã daqui. Esse sentimento de pertencimento muito nos entusiasma em ouvir e 

reivindicar junto ao Poder Executivo os pleitos emanados daquela população camponesa.  

A vila Três Voltas fica localizada no entroncamento das vicinais dos projetos de 

assentamento Liberdade, Rio Branco e Brasil Novo, entre os distritos de Palmares 2 e Entre 

Rios, na região conhecida como Contestado, no limite de Parauapebas e Marabá. Uma das 

maiores demandas da vila hoje é a construção de uma escola pública para atender desde a 

educação infantil até a educação de jovens e adultos.  

Sobre a causa, tenho usado a tribuna para pedir isso desde 2017, quando, por meio da 

Indicação 250, de minha autoria, solicitei em setembro daquele ano à Secretaria Municipal de 

Educação (Semed) que construísse um prédio escolar na comunidade. Em março de 2019, o 

então vereador Marcelo Parceirinho fez uma Indicação, de número 35, solicitando a mesma 

coisa: a construção de uma escola. Ou seja, há cinco anos esta Casa de Leis vem pedindo um 

equipamento simples — uma escola — que é um dos maiores patrimônios de uma sociedade.  

De 2017 para 2021, pouca coisa mudou. Para chegar à escola, os estudantes enfrentam 

cerca de 30 quilômetros de calor e poeira num percurso de aproximadamente uma hora feito 

por ônibus escolar. Devido à distância (praticamente como ir de Parauapebas e Curionópolis), 

a construção da escola em Três Voltas é urgente para evitar que os alunos da região enfrentem 

longos deslocamentos e até se desmotivem para estudar.  
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Recursos temos porque a Lei Orçamentária do Município (LOA) reservou R$ 18 

milhões 160 mil para construção de escolas de ensino fundamental e R$ 18 milhões 300 mil 

para construção de creches. 

Por essa razão, reforço a Indicação feita em 2017 e solicito ao Governo Municipal 

a construção de uma escola pública para atender a vila Três Voltas, de maneira que a 

Prefeitura de Parauapebas providencie e encaminhe os trâmites burocráticos, em razão 

de a região situar-se geograficamente no limite com Marabá. Todavia, sabemos da boa 

vontade da Administração de nosso município em assumir as demandas dos camponeses do 

Contestado, devido ao sentimento de pertencimento destes a Parauapebas.  

Peço aos nobres colegas vereadores para que aprovem esta Indicação, a qual reforçará 

o compromisso desta Casa de Leis em lutar pela qualidade da educação, bem como pela 

melhoria das condições de vida de nossos irmãos que vivem no campo. A medida tem 

potencial de atender a cerca de 1.000 estudantes e otimizar os serviços educacionais que 

oferecemos. 

É o que tenho a indicar. 

 

 Câmara Municipal de Parauapebas, 13 de setembro de 2021.  

 

 

___________________________________ 

Eliene Soares Sousa da Silva 

Vereadora (MDB) 

 

 

___________________________________ 

Leonardo da Silva Mendes 

Vereador (PROS) 

 

 

___________________________________ 

 Israel Pereira Barros 

Vereador (PT) 

 

 

___________________________________ 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereadora (PSB) 
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