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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL.. DE ESTUDOS PARA TRATAR SOBRE A
OCUPAÇÃOE DESTINACÃO DO LAR SANTANA — RESOLUÇÃONº 33/2018.
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Aos seis dias do mês de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, reuniu-se a Comissão
Especial de Estudos - CEE, com a presença do seu Presidente Vereador
Alessandro Maraca (MDB) e dos membros, Vereadores Elizeu Rocha (PP) e
André Trindade (DEM), para fazer uma visita ao prédio do “Lar Santana”, situado
nesta cidade, na Rua Conselheiro Dantas, 984, Vila Tibério, bem como fazer
uma vistoria no local, para avaliar a situação do citado prédio público municipal
e debater soluções para a reforma e destinação do mesmo. A CEE, foi
acompanhada pela TV Câmara, além de outros órgão de imprensa de nossa
cidade. Estiveram presentes também, a convite do Presidente da Comissão,
representantes da ONG Crescendo em Família.

O prédio está fechado, tendo integrantes da Guarda Civil comparecido ao local
para abri-Io.

O local está completamente abandonado, tendo o mato tomado conta de toda a
área externa.

Internamente, o prédio está com muita sujeira e lixo espalhado, paredes sujas,
sendo que algumas apresentam rachaduras, pisos quebrados em algumas
salas, em especial na parte superior.

Devido ao abandono, o prédio foi invadido e furtada toda a parte de fiação
elétrica, bem como metais dos banheiros, como torneiras, chuveiros e sifões. As
louças dos banheiros estão quebradas.
Os integrantes da CEE, constataram que o prédio, embora disponha de boa
estrutura, está sofrendo deterioração em virtude do abandono.

Na avaliação do Presidente da Comissão, vereador Alessandro Maraca, pelo
atual estado do prédio em relação a última vez que o visitou, há
aproximadamente um ano, a deterioração foi enorme. Quando a Prefeitura
adquiriu o imóvel, com poucos recursos se poderia fazer uma reforma e colocar
o prédio em funcionamento. Hoje, com a deterioração do prédio após todo esse
tempo de abandono, precisaria gastar ao menos o triplo de recursos
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anteriormente previstos. Além do desgaste pela ação do tempo, o abandono
permitiu a entrada de ladrões, que vandalizaram o local, quebrando paredes,
louças sanitárias, furtando fiação elétrica e metais, o que trouxe enorme prejuízo
aos cofres públicos.
Os integrantes da Comissão, deixaram o local indignados com a falta de Projetos
para um prédio tão bem localizado, com ótima estrutura e espaço. Decidiramque
após a visita, farão uma reunião para dar andamento a CEE.

Anexa a essa ata, mídia audiovisual com imagens do local, manifestação de
vereadores que compõem essa CEE, bem como entrevistas de munícipes
interessados que compareceram na visita. Nada mais havendo a ser tratado, a
vistoria foi encerr ' 16: horas, da qual para constar, eu Emir Aparecida
Martins Paulino ª? Mªj's'êr—v'i'doradesta CMRP, lavrei a presente
ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida
e aprovada, vai assinada pelo Presidente d st
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