
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1637, de 2017 

 

Indica ao Sr. Governador a aceleração o processo de construção de 

uma nova sede para a Escola Municipal Vicentina Ferreira Braga no 

Município de Itararé. 

 

 

Autoria: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor 
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INDICAÇÃO Nº 1637, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo ao Senhor Governador do Estado de 

São Paulo no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias para 

acelerar o processo de construção de uma nova sede para a Escola Municipal 

Vicentina Ferreira Braga, localizada no Município de Itararé. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Municipal Vicentina Ferreira Braga funcionava 

de maneira compartilhada na Escola Estadual Heitor Guimarães Cortes. No 

início de janeiro de 2016, a Secretaria Municipal de Educação divulgou um 

comunicado informando que o compartilhamento não seria mais possível. 

Aconteceu em 2017 

Segundo aquela pasta, o motivo se dava pela falta de 

adequação de espaço físico já que o prédio pertencia ao Estado. Com isso, 

alunos e professores teriam que ser remanejados e alocados para um novo 

espaço físico. 

Após o anúncio do fechamento, pais de alunos, 

professores e diretores das escolas envolvidas procuraram a promotoria para 

resolver o caso, pois eles afirmavam que o fechamento e realocação dos 

alunos seriam prejudiciais.  

Diante do impasse que poderia prejudicar pais e alunos 

matriculados naquela escola, houve uma movimentação junto à Secretaria de 

Estado de Educação para solicitar a construção de um novo prédio escolar 

para abrigar os alunos da Escola Municipal Vicentina Ferreira Braga. 

De acordo com a assessoria parlamentar da Secretaria, a 

nova escola que deve ser construída no terreno localizado em frente ao Posto 

de Saúde, na Rua Clóvis Nogueira Machado, nº 50, no bairro do Cruzeiro, 

consta do cronograma do Estado e as obras devem ser iniciadas tão logo haja 

disponibilidade de recursos. Atualmente a escola funciona na Escola Municipal 

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no bairro do Centro.  

 

 

 

https://posuta.com/pt/itarare/escola/e-m-presidente-juscelino-kubitschek-de-oliveira/
https://posuta.com/pt/itarare/escola/e-m-presidente-juscelino-kubitschek-de-oliveira/


As novas adaptações se fazem necessárias para garantir 

acesso à educação, conforme prevê o Art. 205, da Constituição Federal, que 

dispõe que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

Pelas razões ora apresentadas, oferecemos a presente 

indicação e rogamos as dignas providências do Excelentíssimo Senhor 

Governador Geraldo Alckmin no sentido de que sejam tomadas as providências 

necessárias para acelerar o processo de construção de uma nova sede para a 

Escola Municipal Vicentina Ferreira Braga, localizada no Município de Itararé. 

 
Sala das Sessões, em 18/5/2017 

 

a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor 


