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O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, solicita à Vossa
Excelência, após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, REQUERENDO que E.M.E.F. JOÃO GRANJEIRO DINIZ, tenha uma
reforma urgentemente para que volte a funcionar devidamente no bairro
LIco Pascoal no município de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras Providências.

JUSTiFiCATiVA

Tendo em vista o fechamento da escola a cerca de um ano atrás e não mais a sua

reativação, a referida escola hoje encontrasse em total abandono pelo poder público
municipal com suas repartições sucateadas, além da porta totalmente aberta e um
muro caído.

Sabemos que antes do seu fechamento, a escola vinha dando o devido cuidado as
pessoas com deficiência e necessidades especiais, mais com o seu fechamento foi
prometida a inclusão desses alunos em outras escolas do município. Porém alguns
dos ex-alunos possuem necessidades que o município não se compromete em sanar
nas salas de aula.

Sugiro através desse requerimento, que uma das opções seja a sua reforma de
adequação para que ofereça um serviço especializado na assistência integrai ás
pessoas portadoras de deficiências do tipo física e intelectual de todas as faixas
etárias.

Outras opções seriam;

Uma escola para os alunos do bairro, facilitando assim o acesso dos mesmos ao
ensino básico;

Além da sede do SAMU, que encontra em um imóvel alugado e que teve que passar
por uma reforma;

Ou o próprio CAPS, que a prefeitura paga aluguei;

Um posto de Saúde, para atender o bairro.

É lamentável abandonar um patrimônio público, para alugar imóveis particulares!
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Uma escola que educou tanta gente e que foi construída através de um terreno doado
pela família do sr João Granjeiro, não pode deixar de ser preservada.

Espero que o gestor municipal tome conhecimento e venha sanar os problemas em
caráter de URGÊNCIA.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa - PB, 11 de outubro de 2019.

--KokisCsCtyvH- •
HÉDERSON kIaRELY LIN^ GOMES

Vereador Proponente
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