
 

 

     

REQUERIMENTO Nº 052/09 

 Considerando que o vereador é o porta voz dos munícipes, e é dever do vereador 

estar sempre atento aos anseios dos munícipes, para que tenham uma melhor 

qualidade de vida. 

 Considerando que a Escola Padre Geraldo de Almeida Sampaio, recebe alunos a 

partir da idade de 03 anos e que merecem um cuidado especial, pois são criancinhas 

muito pequenas. Pais e responsáveis ficam muito preocupados com seus filhos. 

 A preocupação desta vereadora é que a escola vem recebendo bichos 

peçonhentos como cobra, escorpião, aranha, etc. 

 Considerando que na escola tem um parque de diversão, e que é quase 

impossível ser utilizado pelos alunos, pois quando chove é barro, quando não chove 

fina no sol escaldante, e os brinquedos estão se deteriorando no tempo e sem uso. 

 E, pelos considerandos, requeiro a Diretora da Secretaria de Educação, senhora 

Neusa Aparecida Alves Bedaque, que nos informe: 

1. Se é possível estar aterrando o Pátio; 

2. Se é possível colocar cobertura na área de diversão para proteger os 

brinquedos; 

3. Se é possível repensar com carinho o horários dos pequeninos, pois logo 

chegará o inverno; 

4. Se é possível a Diretora trabalhar também no horário da manhã, pois alunos e 

pais ficam desassistidos, e sem atenção por parte da direção da escola; 

5. Se a escola pode fazer limpeza no terreno atrás do muro dos fundos, onde o 

mato é alto, mesmo sabendo que o local não é de responsabilidade do 

município, e só por questão de segurança aos alunos. 

Que deste se dê conhecimento ao senhor Executivo Municipal Marcos de 

Oliveira Galvão, ao Conseg, ao senhor Dr. Alessandro Augustus Alberti, Promotor 

de Justiça da nossa cidade e a escola Padre Geraldo de Almeida Sampaio. 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de março de 2009. 
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