A Direção da Escola Dom Giocondo Maria Grotti vem a público esclarecer
acerca da retirada da árvore Apuí, localizada no pátio da escola, nas
proximidades do muro.
Todo ano a gestão da escola solicita, através de oficio à SEMEIA, a poda da árvore, pois esta
sempre tem galhos e troncos podres e ocos que caem com frequência no pátio e na calçada
da escola. A partir da solicitação de poda a Secretaria Municipal de meio Ambiente (SEMEIA)
realizou uma avaliação e conforme Laudo Técnico concluiu a necessidade de supressão
(retirada) da árvore, pois além dos galhos grandes que caem, o muro da escola estava rachado
e prestes a cair também, por essas razões foi observado o grande risco à integridade física dos
alunos, funcionários bem como das pessoas que passam pelo local, além do
comprometimento da estrutura interna e externa da escola e da circunvizinhança.
Nós sentimos pela retirada da árvore de nossa escola, não temos o intuito da maldade ou
desrespeito com a natureza, mas antes que algo grave aconteça é melhor que decisões
assertivas sejam tomadas, pois se um acidente acontecer, as críticas serão outras: por que a
escola não tomou providência se sabiam dos riscos.
A Escola tem como meta incluir em suas ações educacionais o plantio de espécies de árvores
adequadas para o local, envolvendo professores, alunos e comunidade, planejamento a ser
desenvolvido em momento oportuno. Para tanto, buscaremos também o apoio da SEMEIA.
Por fim, ressaltamos que prezamos sempre pela transparência e diálogo, estamos à disposição
dos pais e responsáveis, bem como da comunidade para demais esclarecimentos que se
fizerem necessários. Por favor, não divulguem mensagens sem antes ouvirem nossas
explicações e saberem os reais motivos, a escola Dom Giocondo sempre visará o melhor para
nossos alunos, funcionários e comunidade.

Desde já agradecemos a compreensão de todos
À equipe gestora

