Vereadores farão vistoria nas
escolas municipais
As datas já foram estipuladas
A Comissão de Educação, Saúde e Assistência da Câmara,
composta pelos vereadores Jussival Marques, Rogério da Padaria
(foto) e Júlio do Kaikan, realiza nas próximas semanas uma
vistoria em todas as escolas e creches municipais, incluindo a
APAE e a Creche Acalanto, que recebem subsídio da prefeitura.
O objetivo da Comissão é conhecer de perto a realidade de cada
unidade escolar.
“Nós recebemos reclamações diversas e já solicitamos diversas
coisas para a melhoria de cada escola, por isso acho essencial
realizar as visitas para que possamos ver quais são os
problemas e apontar as soluções para ele”, explica Rogério. De
acordo com ele, as reclamações variam em má conservação dos
prédios, falta de especialistas, professores, vagas, entre
outros.
O vereador salienta que o intuito é identificar as demandas,
cobrar resultados e depois divulgar as melhorias que serão
feitas, tal qual foi feito no setor da saúde no início do ano,
quando os vereadores foram muito bem recebidos pelas equipes
coordenadas pela secretária Clarinda Carneiro, que por sua
vez, resolveu os problemas relatados na época. De acordo com
Rogério, após a vistoria o número de reclamações sobre a Saúde
diminuiu e o de elogios aos serviços, naturalmente, aumentou.
Nesse sentido, a Comissão enviou ofício á secretária de
Educação, Goretti Alencar, convidando a equipe pedagógica para
participar das visitas. Dessa forma, o trabalho se tornará
mais dinâmico, pois as dúvidas poderão ser esclarecidas no ato
da vistoria.
Os demais vereadores, que não compõem a Comissão, também foram
convidados a participar.
O cronograma de visitas foi estabelecido da seguinte forma:
Nos dias 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de março, e 2 e 4 de abril os
vereadores sairão às 9 horas da Câmara Municipal em direção ás
unidades. A meta é visitar, no mínimo, cinco escolas por dia.

No total, serão 40 unidades vistoriadas, mais as duas
instituições subsidiadas.
Após o término do cronograma um relatório será preparado pela
Comissão e deverá ser lido no Plenário.
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