
 
 
 

INDICAÇÃO Nº 23.945/2020 
 

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Es-tado da Bahia, para que promova reforma no 
Colégio Estadual Américo Simas, no Município de 
Lauro de Freitas-Ba. 

 
 
 
A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art. n° 139 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, vem encaminhar, através da Mesa Diretora 
desta, a indi-cação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia, Rui 
Costa, para que adote medidas cabíveis, para promover reforma física no Colégio 
Estadual Américo Si-mas, no Município de Lauro de Freitas-Ba. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Garantir o acesso à educação de qualidade é o meio democrático de promover 
valorização da dignidade da pessoa humana, melhorando a qualidade de vida e 
efetivando transformações no intelecto dos indivíduos.  
  
O Colégio Estadual Américo Simas é uma escola importante para o município de Lauro 
de Freitas, atende em média 1.060 alunos do Ensino Médio, levando conhecimento e 
educação para os discentes da rede pública de ensino.   
  
Com o fito de melhorar a estrutura física da unidade, que necessita de reparos e 
manutenção, principalmente, na parte elétrica e hidráulica, venho propor a presente 
demanda.   
  
Com espeque na garantia aos serviços básicos de educação, indicamos a reforma e 
manutenção do espaço físico do Colégio Estadual Américo Simas, no Município de 
Lauro de Freitas.  
  
Face ao exposto, submetemos aos insignes pares a presente indicação.   
 
 
 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2020 
 
 



Deputado Mirela Macedo 
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