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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o bairro Parque Três Marias. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que semanalmente a vereadora Loreny passa o dia 

em um bairro de Taubaté, visitando equipamentos públicos e conversando com a população 

residente no local. Ainda, no dia 05 de julho, a vereadora esteve no bairro Parque Três 

Marias; 

 

Considerando que em visita aos prédios públicos e com as 

recentes e recorrentes notícias de furtos nos mesmo, esta vereadora observa os sistemas de 

segurança, especialmente nas unidades escolares;  

 

Considerando que na ocasião a vereadora teve oportunidade de 

conhecer as unidades escolares EMEF Anita Ribas, EMEI Prof. Fabio de Moura e EMEF 

Sonia Maria, além de atender moradores da região. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I-Qual o critério de implantação dos sistemas de segurança nas 

escolas, uma vez que algumas dispõem de alarme e outras de alarme e sensor de 

movimento? O COI  – Centro de Operações Integradas também tem acesso às imagens das 

unidades escolares? Sugere-se que seja implantando um sistema integrado entre os 

sensores de movimento, as câmeras de segurança e o COI, com o intuito de reduzir o 

número de furtos a escolas.  

II – Qual o cronograma atual para a reforma das escolas? A 

escola Anita Ribas está no cronograma? Na obra da unidade que atende quase mil alunos 

está inclusa a melhoria do estacionamento e área de carga e descarga da escola?  

III – Solicita-se que seja feito um estudo para a melhoria de 

ruas que abrigam escolas de grande porte como a Anita Ribas: a rua é estreita e mão dupla, 

qual a análise de possível melhoria no local? 

IV – Qual o cronograma de atendimento da unidade móvel de 

saúde bocal? Qual o tempo que uma unidade levará para percorrer todas as escolas do 

município?  

V – Na unidade escolar Professor Fabio de Moura observou-se 

que é necessária a construção de um muro de arrimo para que o barranco no fundo da 
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escola pare de assorear o pátio. Qual o cronograma de construção e melhorias de escolas, 

uma vez que esta situação é emergencial? 

VI – A unidade escolar conhecida como Sônia Maria, também 

no bairro Parque Três Marias, nota-se a necessidade de cobertura da quadra para melhor 

atender os alunos e conserto dos vazamentos nas salas de multimídia e no refeitório. 

Considera-se ainda que a segunda melhoria seja emergencial: já consta no pacote de 

melhorias? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 10 de julho de 2017. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


