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Assunto: Requer, na Forma Regimental, após ouvir a Douta Mesa Diretora, que seja enviado

Expediente ao Excelentíssimo Senhor Luiz Castro, Secretário de Estado de Educação-

SEDUC solicitando a reforma e a reativação da Escola Estadual Maria Arminda Guimarães de

Andrade.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados

Deferido pe
oÌi

la Presidôncia

Iq 0[

O presente Requerimento tem como escopo exigir providências para a reforma e a
reabertura da Escola Estadual Maria Arminda Guimarães de Andrade,localizada na Rua Pedro

Teixeira no bairro Coroado, na zona leste de Manaus.

O objeto deste Requerimento é o abandono e o estado precário que se encontra a Escola
Estadual Maria Arminda Guimarães de Andrade, a mesma foi fechada acerca de quatro anos

para reforma, contudo a reforma nunca foi feita, bem como restou fechada e abandonada, sendo

hoje utilizada como "boca de fumo" para usuários de drogas e alvo de furtos.

E cedido que o direito à educação é garantido constitucionalmente e paraque o direito
à educação deixe de ser apenas um direito formal e seja direito real das pessoas a Administração
Pública é responsável, por força constitucional, por promover, garantir e proteger os direitos
fundamentais como ente a serviço dos cidadãos. É seu objetivo garantir o acesso ao sistema
educacional a todos que desejam deste usufruir, evitar a evasão escolar, criando condições
reais para o que o aluno conclua o ciclo de aprendizagem, oferecendo aprendizado de

qualidade.

A educação está listada como o primeiro direito social no artigo sexto da Constituição
Federal, visando resguardar esse direito e beneficiar os moradores da localidade respeitando e

cumprindo com os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que

assegura aos estudantes o direito de frequentar estúelecimento público próximo a sua residência é

necessária à reforma e a reativação da escola.
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Posto isto, é a síntese necessária para justificaÍ o presente, assim, requeiro à Mesa
Diretora, com fundamento nos preceitos regimentais, que seja enviado Expediente em forma de
Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Luiz Castro, Secretário de Estado de Educação-
SEDUC.

Plenário Ruy Araúj
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