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Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a situação das escolas EMEF 

Pref. Álvaro Marcondes de Mattos, EMEI José 

Bento Alvarenga, CEMTE - Centro Educacional 

Municipal Terapêutico Especializado e a 

distribuição da merenda escolar. 

 

Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que semanalmente esta vereadora realiza o 

Gabinete Itinerante, no qual visita as estruturas públicas e atende a população, além dos 

atendimentos no gabinete e participação em reuniões, e que a rede de ensino de Taubaté tem 

mais de 40 mil alunos e mais de 120 unidades escolares; 

 

CONSIDERANDO que recentemente esta vereadora visitou as 

escolas EMEF Pref. Álvaro Marcondes de Mattos, EMEI José Bento Alvarenga e CEMTE - 

Centro Educacional Municipal Terapêutico Especializado (popularmente conhecido como 

Madre Cecília) e observou pontos de melhoria nas unidades; 

 

CONSIDERANDO que a unidade educacional EMEF Pref. 

Álvaro Marcondes de Mattos, popularmente conhecida como Santa Catarina, situada no bairro 

Jardim Santa Catarina, atende cerca de 1.200 alunos, em uma região com alto índice de 

criminalidade. Segundo relatos, é muito comum que furtos aconteçam na escola, sendo que já 

foram roubados televisão da sala dos professores, ar condicionado da sala de informática, 

entre outros; 

 

CONSIDERANDO que uma das quadras da comunidade dá 

fácil acesso de entrada pelos fundos da escola e que, corriqueiramente, é invadida aos finais 

de semana, tendo o cadeado das grades arrombado e bens do patrimônio público furtado;  

 

CONSIDERANDO que na unidade educacional EMEI José 

Bento Alvarenga, popularmente conhecida como Chácara Flórida, situada em bairro de 

mesmo nome, a vereadora constatou que cerca de 120 alunos estão tendo aula em um espaço 

improvisado, nos fundos da escola, próximo à quadra. O espaço conta apenas com telhas, 

compradas com recursos financeiros próprios da escola, não tendo paredes, expondo os alunos 

a intempéries climáticas; 

 

CONSIDERANDO que esta vereadora recebeu um grupo de 

pais de alunos do CEMTE - Centro Educacional Municipal Terapêutico Especializado – 

Madre Cecília que expuseram uma série de preocupações quanto à estrutura e segurança da 

escola. Segundo relatos, existem dificuldades com o transporte. As vans que deveriam ser 
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adaptadas às necessidades dos alunos carecem de cintos de segurança e adaptação para 

segurar cadeiras de rodas, por exemplo.  

 

CONSIDERANDO que a unidade atende aproximadamente 

600 alunos por período de funcionamento, os pais relatam que o prédio conta com pouca 

segurança, sem controle do fluxo de entrada e saída de pessoas da unidade. Ainda, relatam 

que estruturalmente precisa de melhorias no sentido de: má conservação dos espaços que 

ficam com águas de chuva parada e lama, janelas quebradas, bebedouros sem funcionamento, 

problemas no telhado que causam goteiras nas salas;  

 

CONSIDERANDO que os alunos atendidos pela unidade 

carecem de atenção especial, sendo assim, os pais questionam a respeito do corpo de 

funcionários, alegando que não falta assistente social, médicos pediatra, cardiologista, 

neurologista, clínico geral, auxiliar de sala. Ainda, afirmam que os alunos não tem prioridade 

em atendimentos realizados pela unidade como terapia ocupacional e fisioterapia; 

 

CONSIDERANDO que cada unidade escolar tem autonomia 

para deliberar algumas questões, como quem pode comer a merenda escolar. Ainda, em 

algumas unidades, é permitido que professores e auxiliares sirvam-se da refeição oferecida 

pela escola.  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

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

S. Exª. para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Qual a possibilidade de se incluir no cronograma de obras 

a construção de um muro para dificultar o acesso às dependências da escola EMEF Pref. 

Álvaro Marcondes de Mattos – Jardim Santa Catarina? Qual a possibilidade de se planejar 

a ampliação dessa unidade escolar, visto que ela atende cerca de 1200 alunos? Pensando 

na questão de segurança do prédio, qual a possibilidade de disponibilizar um Guarda Civil 

Municipal em tempo integral na unidade?  

 

II – Qual a previsão de realização da obra de ampliação da 

EMEI José Bento Alvarenga, conhecida como Chácara Flórida, uma vez que a obra 

precisa ser feita em caráter de urgência já que cerca de 100 alunos estão tendo aula em 

espaços improvisados? 

 

III – Sabe-se que as vans para atendimento do CEMTE já 

estão em processo de licitação, questiona-se qual a previsão de realização da licitação? 

 

IV – Sabendo das necessidades da escola, qual a possibilidade 

de se disponibilizar os profissionais que os pais alegam que faltam na unidade? Sabendo 
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das limitações do prédio, qual a possibilidade de se realizar as melhorias prediais 

apresentadas pelos pais de alunos? 

 

V – Visando a segurança dos alunos, qual a possibilidade de se 

ampliar a estrutura de segurança da escola com colocação de portões automáticos, 

disponibilização de Guarda Civil Municipal para coordenação de entrada e saída do 

prédio? 

 

VI – Considerando a autonomia de cada unidade escolar, 

existe algum padrão que as direções devem seguir no que tange ao direito de alimentação 

escolar aos seus funcionários, uma vez que a dúvida surgiu no Conselho Municipal de 

Educação? Se não houver um padrão, existe a possibilidade da Secretaria de Educação 

padronizar essa questão? 

 

VII – Qual o cronograma de obras para a Secretaria de 

Educação, incluindo unidades que receberam reforma, ampliação e melhorias estruturais 

para o ano de 2017? 

 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 03 de abril de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


