Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
REQUERIMENTO Nº 121/2019

Requer Informações referentes às
Escolas que ofereçam o EJA
(Educação para Jovens e Adultos)
no Município de Santa Bárbara
d’Oeste. (Anexa - Matéria do Jornal
Diário).
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
CONSIDERANDO, que chegou a nosso conhecimento o fato de que
uma munícipe cadeirante procurou a Escola Estadual José Gabriel de Oliveira,
esta localizada na região central desta cidade, com o intuito de se inscrever
para o EJA (Educação para jovens e adultos), porém não conseguiu efetivar a
matricula, devido à alegação de falta de acessibilidade às salas de aula, fato
este que a deixou muito constrangida, relatando ainda que não seria ela a
primeira cadeirante a deixar de estudar nessa escola pelo mesmo motivo.
CONSIDERANDO, que após ciência deste que subscreve,
protocolizou a Moção de Apelo nº 59/2019, a qual foi encaminhada à
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo; à Diretoria de Ensino do
Estado de São Paulo e ao Governador do Estado de São Paulo, com o fito de
que fosse realizada obra contemplando a acessibilidade na escola em
comento.
CONSIDERANDO, que este edil, ficou surpreso ao tomar
conhecimento da matéria veiculada no Jornal Diário de Santa Bárbara d’Oeste
(pág. 03), no dia 05 de fevereiro do corrente, ao se deparar com a resposta da
Diretoria Regional de Ensino de Americana, que informou que: “o prédio da
escola Estadual José Gabriel de Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste, é
tombado pelo Patrimônio Histórico, o que limita intervenções na estrutura. A
rede estadual na cidade conta com uma unidade próxima, totalmente
acessível, que pode receber alunos com mobilidade reduzida ou cadeirantes. A
Secretaria da Educação do Estado é pioneira na implantação da educação
especial no país e trabalha constantemente para garantir a inclusão de todos
os alunos.” (matéria em anexo)
CONSIDERANDO, que o Museu da Imigração, localizado na Rua
João Lino, nº 371, Centro, também é tombado pelo Patrimônio Histórico e
recentemente recebeu interferência para atender a Lei de Acessibilidade, com
a instalação de elevador, abrindo assim precedente para uma possível
intervenção de acessibilidade na escola supra.
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CONSIDERANDO, que com base no conhecimento deste edil, a
“escola próxima” ora citada na matéria pelo referido órgão, não atende alunos
do EJA (Educação para Jovens e Adultos).
REQUEIRO que, nos termos do Art. 107, Inciso VIII, do Regimento
Interno da Câmara de Santa Barbara d´Oeste, seja oficializada à Diretoria
Regional de Ensino de Americana na Rua Duque de Caxias, nº 600, Vila Santa
Catarina, na cidade de Americana no estado de São Paulo.
01 - Quantas escolas atendem ao Projeto EJA (Educação
para Jovens e Adultos) no município de Santa Bárbara d’Oeste?
02 - Quais os nomes e respectivos endereços das escolas
que fazem parte desse Programa?
03 - Qual nível de escolaridade cada escola oferece?
04 - Quais das escolas que atendem ao Projeto EJA
(Educação para Jovens e Adultos) estão aptas a receber alunos que
necessitam de acessibilidade?
05 - Qual a escola que possui acessibilidade, citada pela
Diretoria Regional de Ensino, na matéria veiculada no Jornal Diário de Santa
Bárbara d’Oeste no dia 05 de fevereiro deste ano, que está localizada próxima
à Escola Estadual José Gabriel de Oliveira?
06 - Os alunos que frequentam o EJA (Educação para Jovens
e Adultos) recebem merenda escolar?
07 - Os alunos matriculados no EJA (Educação para Jovens e
Adultos), incluídos os cadeirantes, recebem algum tipo de auxílio no que tange
ao transporte escolar? Se positiva a resposta, quais os requisitos para
recebimento?
08 - Qual a quantidade de alunos matriculados no EJA
(Educação para Jovens e Adultos) em Santa Bárbara d’Oeste, destes, quantos
necessitam de acessibilidade?
Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 06 de Fevereiro de 2019.
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