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I Senhores Vereadores
i e Senhoras Vereadoras,
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REPROVAcO  POR             X

Recentemeute  recebemos  a  reforma  da  EEEF  Sergio  Jose  Machado,  lcoali2Bd§]RlbN

D'Arco, ap6s a transferencia da area da escola para o poder do Estado, no entanto, esta escola

atende  apenas  o  hivel  fundamental.  Seus  alunos,  ap6s  completarem  estas  etapas,  precisam  se

deslocar  ate  a  sede  do  municipio  ou  ate  Genipalba  onde  se  encontram  as  inicas  escolas  de

ensino medio. Como a regiao do Pau D'Arco nao possui o perfil para ser atendida pelo transports

escolar, muitos  alunos  quando nfro ten dinheiro para pagar a passagem  se  ariscam vindo de

bicicleta ou ate mesmo a pe ao longo da PA 391  sob forte sol ou chuva. EL relatos de acidentes,

assaltos   e   ate   mesmo   de   alunos   que   perderam   prova   porque   durante   o   trajeto   foram

surpreendidos pela chuva.

Diante do exposto, venho requerer que o terreno ao lado da escola Sergio Jos6 Machado,

que hoje encontra-se em poder da Prefeitura Municipal de Santa Bdrbara do Par4 seja doado ao

Govemo  do  Estado  e  passe  a  integrar  a  area  da  escola  citada,  objetivando,  desta  forma,  a

constru9ao de uma qundra poliesportiva e de novas salas de auLa para que seja ofertado Ensino

Medio Regular e EJA de  modo que os alunos que residem no Pau D'Arco e regi6es vizinhas,

como  Coleipa  e  Livramento,  nao  tenham  mais  que  passar  pelas  situap6es  desagradiveis  ja

citadas em busca dr tao sonhada conclusao do ensino medio.

REQUERIMENT0 N° 001/2019

Requeiro  ap6s  aprovacao   do  Douto  e  Soberano  P]enfrio,  que  seja  enviado  este

circunstancial  expediente  ao  Em°  Sr.  Prefeito  Municipal,  NmsoN  FERRERA  DOS

SANTOS, para que o mesmo ciente das justificativas supra relatadas, ultime providencias para

que o terreno situado ao lade da EEEF S6rgio Jose Machado seja  doado ao Governo do

Estado  e   passe  a   integrar  a   area   da   referida   escola   objetivando   sua   amplia€ao   e

imp]antacao do Ensino M6dio Regular e EJA.

Plenano, "Femando Conceieao da Silva", 29 de Agosto de 2019.
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