
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº 119/10 

 Considerado que o papel do vereador é fiscalizar e apresentar requerimentos em auxilio da 

população, principalmente em assuntos sobre educação e jovens, que merecem todo nosso apreço.  

 Considerando que a EE Professor Francisco de Paula Santos é a única escola de ensino 

médio que atende os alunos do Bairro de Roseira Velha e que a transferência das salas de aula desta 

escola para a EE Professor André Broca trará dificuldades e dissabores para os alunos e seus pais. 

 Considerando que entre as dificuldades está o deslocamento dos alunos entre o bairro de 

Roseira Velha e a escola André Broca, pois não há transporte público e os pais de alunos não tem 

condições financeiras de arcar com os custos para contratação de transporte privado (Van ou 

ônibus). 

 Considerando que a estrada marginal da Rodovia Presidente Dutra, único caminho a ligar o 

bairro à escola, é longo e perigoso, pois há grande fluxo de carros e caminhões trafegando em alta 

velocidade. 

 Considerando a preocupação dos pais em permitir que os filhos caminhem pela referida 

estrada. 

 Considerando também os transtornos gerados aos funcionários da EE Professor Francisco de 

Paula Santos, pois haverá alteração na vida funcional dos professores com muitos ficando adidos. 

 Considerando que não só os professores serão prejudicados em suas funções, pois toda a 

equipe administrativa terá que se deslocar do bairro em que residem para trabalhar em outro local. 

  Considerando que a escola possui estagiários em informática aprovados em concurso 

público que não terão local para continuar o estágio. 

 Considerando que a escola, embora tenha o prédio compartilhado com o município, sempre 

desenvolveu a educação a contento, sem transtornos. 

  Considerando que a mudança gerará superlotação das salas de aulas, com prejuízo à 

qualidade do ensino e aprendizado dos alunos. 

  Considerando que há 90 dias foi tomada a decisão da mudança da escola sem consulta ou 

comunicação aos pais dos alunos e à população. 

Considerando que a evasão escolar será maciça, pois caso seja necessário que os alunos se 

desloquem para a cidade de Aparecida para estudar, ao retornarem terão que atravessar a rodovia 

Presidente Dutra, que não possui passarela, colocando a vida em risco. 

 Pelos considerandos, solicitamos aos órgãos competentes que o ensino médio permaneça na 

EE Professor Francisco de Paula Santos. 
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Que o requerimento seja encaminhado à Secretaria de Educação Municipal, à Diretoria 

Regional de Educação, à Secretaria de Estado da Educação e ao Excelentíssimo Senhor Alberto 

Goldman, Governador do Estado de São Paulo. 

  Que se dê conhecimento ao Promotor de Justiça de Roseira deste requerimento. 

  Segue em anexo abaixo assinado. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de outubro de 2010. 
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