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ESPÉCIE: REQUERIMENTO 

Capistrano, 16 de fevereiro de 2021. 

REQUER AO CHEFE DE EXECUTIVO QUE 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, COM OS NECESSÁRIOS 
CONVÊNIOS, ENVIDE ESFORÇOS PARA A 
RETOMADA DAS CONSTRUÇÕES DAS 
ESCOLAS DE SERRA DO VICENTE, 
BANANEIRA E CAJU ÁS DE CIMA. 

O Vereador JOEL DA SILVA MORAIS, no uso das atribuições legais (art. 53, VIII 

da Lei Orgânica Municipal), a V. Exma., que após a aprovação do soberano plenário desta 

Casa do Povo, seja encaminhado o presente REQUERIMENTO, ao Exmo. Sr. Prefeito, na 

forma abaixo. 

OBJETO 

Retomada da construção das Escolas Públicas Municipais das Comunidades de 

Serra do Vicente, Bananeira e Cajuás de Cima, região serrana de Capistrano. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos maiores desafios a ser enfrentado no tocante à gestão da Secretaria de 

Educação de Capistrano é a retomada e conclusão das obras de construção das Escolas 

Públicas de Serra do Vicente, Bananeira e Cajuás de Cima, três importantes equipamentos 

que há mais de 05 (cinco) anos estão abandonados e em situação de deterioração, na região 

Serrana de Capistrano. 

A conclusão e entrega dos equipamentos públicos citados à comunidade estudantil 

das respectivas localidades é um sonho que passa pelos próprios estudantes, famil iares e 

professores, tendo em vista os anseios de entrega de melhores estruturas educacionais aos 

discentes capistranenses das regiões citadas. 

Como sabido, elevado volume de dinheiro público oriundo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE fora empregado nas obras em questão, ocorreram 

gastos com a aquisição do terreno, terraplanagem. obras de engenharias, projetos, início das 
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construções, etc., tudo isso encontra-se abandonado e sem nenhuma perspectiva de 

retomada. Em poucas palavras, dinheiro público jogado no lixo. 

Como sabido, as Escolas N. Sra. de Lourdes (Serra do Vicente), Jorge Furtado Leite 

N° 4 (Bananeira) e Padre José de Anchieta (Cajuás de Cima), apesar das muitas reformas 

realizadas, inclusive pela atual gestão, são equipamentos públicos antigos, os quais não 

oferecem a comodidade, arejamento e estrutura em geral dos equipamentos que encontram-

se abandonados, escolas com estruturas padrão MEC. 

É do conhecimento deste edil a dificuldade em retomar obras inacabadas e 

abandonadas por gestões anteriores, isso considerando que muitas das vezes os valores 

destinados pelo ente federativo diverso (União. como é o caso). são gastos sem que a obra 

seja concluída, ainda assim, através de aditivos e novos convênios, faz-se possível a 

retomada. São desafios? Sim, mas são ônus inerente à Administração Pública. 

É mister ainda ressaltar que a retomada nas construções das Escolas 

Públicas Municipais ora relacionadas, além de ser demanda das comunidades locais, eleva 

em muito a visão da Educação Capistranense em níveis de Estado e União. dada a estrutura 

disponibilizada aos nossos alunos da rede pública municipal, o que resulta, inclusive, em 

um melhor aproveitamento por parte dos discentes. 

Dando continuidade, se for feita uma comparação entre as estruturas das Escolas 

Públicas Municipais localizadas na região rural de Capistrano com os equipamentos 

existentes na sede do Município, percebe-se tratamento não isonômico entre alunos do 

mesmo ente federado, isso falo com relação à estrutura das Escolas. Logo, a conclusão de 

tais obras seria ainda um importante passo dado para a obtenção da isonomia entre alunos 

capistranenses da rede pública municipal. 

Outrossim, ainda como ponto positivo, a conclusão das obras em questão, as quais 

não foram concluídas por gestões anteriores, demonstra compromisso da atual gestão em 

fornecer aos munícipes uma Educação Pública de qualidade, eficiente e que atenda aos 

anseios da população. 

Por derradeiro, considerando a grandeza dos nobres Parlamentares Municipais, os 

quais, buscam sempre o interesse coletivo e o bem comum das pessoas de Capistrano, tem-

se por certo o apoio dos Senhores na demanda em questão. 
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DO REQUERIMENTO PROPRIAMENTE DITO 

Assim sendo, venho através deste instituto legislativo, com previsão na Lei 

Orgânica Municipal, REQUER AO CHEFE DE EXECUTIVO QUE ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS NECESSÁRIOS CONVÊNIOS, 

ENVIDE ESFORÇOS PARA A RETOMADA DAS CONSTRUÇÕES DAS 

ESCOLAS DE SERRA DO VICENTE, BANANEIRA E CAJUÁS DE CIMA. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, aos 1,6Àejanet de..2Q 1. 

VEREAD 
SILVA 
TIDO EMOCRATAS 
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