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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre o aterramento das piscinas da 

rede municipal de ensino. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que, em julho, a população do bairro Santa Tereza 

procurou o gabinete para relatar o ato de aterramento das piscinas na E.M.E.F. Profa. 

Docelina Silva de Campos Coelho. Situação similar ocorreu na E.M.E.I.E.F. Emílio Amadei 

Beringhs; 

 

Considerando que no ato da demolição da piscina da E.M.E.F. 

Prof.ª Docelina Silva de Campos Coelho, os alunos da escola e a população local reclamaram 

por não terem sido ouvidos nem, minimamente, comunicados sobre a situação;  

 

Considerando que em visita as escolas, esta vereadora esteve em 

contato com os alunos, que apontaram a necessidade da construção de uma nova estrutura de 

esporte e lazer após o aterramento das piscinas. Na ocasião, a vereadora sugeriu que a 

população fosse ouvida para decidir o que será construído no lugar das piscinas; 

 

Considerando que, em 22 de agosto de 2018, esta vereadora 

esteve em reunião com o Secretário de Educação, Claudio Teixeira Brazão, e se comprometeu 

a oficializar um documento indicando a realização de uma consulta popular. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Considerando que em reunião com esta Vereadora, o 

Secretário de Educação firmou o compromisso de realizar uma consulta popular à 

comunidade escolar das unidades E.M.E.F. Profa. Docelina Silva de Campos Coelho e 

E.M.E.I.E.F. Emílio Amadei Beringhs sobre a construção de um novo espaço de esporte e 

lazer no local onde estavam as piscinas. Qual o procedimento para a realização da 

consulta? 

 

II- Qual o prazo para que essa consulta popular seja 

realizada? 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 17 de Setembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


