
Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

Taubaté, à6 de 
ô.^-LV.E

oficio n" tsBa DOn

Senhor Presidente'

de 2011 .

requer informações sobre o Bairro Parque Três Marias:

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 Integrâdas também tem âcesso

às imagens das unidades escolares? Sugere-se que seja implantando um

sistema integrado entre os sensores de movimento, as câmeras de

segurânça e o COI, com o intuito de reduzir o número de furtos a escolas'

Segundo informa a Secretaria de Segurança Pública Municipal, todas as

Unidades Escolares estão equipadas com sistema de alarmes que são acoplados

aos sensores de movimento, não existindo diferença entre os mesmos'

Informamos, ainda, que o Centro de Operações Integradas - COt, não tem

acesso às imagens das escolas, porém. já está sendo objeto de estudo a

implantação de um sistema.

Sendo assim, a Secretaria de Segurança Pública Municipal coloca-se à

disposição para maiores informagões que se fizerem necessárias'

Qual o cronogrâma 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?

A Secretaria de Educação informa que conforme disponibilidade de verba

orçamentária dará continuidade à realização de reformas nas seguintes Escolas

Municipais:

l. EMEI Profa. Gilda Maria Bastos Abud tndiani: troca do telhado

concluída.

2. EMEI Maria Anunciação B. Patrício: troca do telhado - concluída'

3. Escola Madre Cecília: alimentâçAo elétrica dos aquecedores da pisc;np-r0

- concluída. \ \--_u
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4. EMEI Sebastião Gonçalves Leite: reforma em conclusão'

5. EMEF Proi Álvaro Marcondes de Mattos: reforma em conclusão'

6. EMEF Marta Miranda Del Rey: reforma das salas do integral e dos

banheiros - reforma concluída.

7. EMEF Prof. José Ezequiel de Souza: reforma das salas do integral e

dos baúeiros - reforma em conclusão'

8. EMEF Emílio Amadei Beringhs: reforma do telhado do teatro em

andamento.

Segue a relação das escolas que estão no aguardo de disponibilidade

orçamentária para início das obras:

I. AMETRA II

2. EMEF Prof. Emílio Simonetti

3. EMEF Amedeo Piccini

4. EMEI Antônio Custódio da Silva

5. EMEI Prof. Fábio Moura

6. PEEJ Parque Planalto

7. EMEF Sargento Ewerton Vendramel de Castro Chagas

8. EMEI Profa. Gilda Maria Bastos Abud lndiani

9. EMEI Profa. Maud Sá de Miranda Monteiro

10. Manoel de Almeida Barreto

I l. PEEJ Jardim América

12. EMEF Profa. Anita Ribas de Andrade

13. Escola Madre Cecília

Informamos, ainda, que a Secretaria de Educação irá verificar o estacionamento

da EMEF Profa. Anita Ribas de Andrade' para planejar as melhorias'

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 mâo dupla'

qual a análise de possível melhoria no local?

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o local é objeto de estudo e

que está sendo avaliada a possibilidade de implantar mão única na Rua José

Pedro Toledo Marcondes onde fica o portão de entrada e saída dos alunos'

Qual o cronograma de atendimento da unidade móvel de saúde bocal?

Quâl o tempo que uma unidade levaá parâ percorrer todas âs

MunicíPio?

As informações poderão ser adquiridas junto à Secretaria de Saúde'

escolas do

.(-

IV.
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Na unidade escolar Professor Fabio de Moura observou-se que é necessária

a construção de um muro de arrimo parâ que o barranco no fundo da

escola pare de assorear o pátio. Qual o cronograma de construção e

melhorias de escolas, uma vez que esta situação é emergencial?

A Secretaria de Educação informa que as equipes de manutençào estão

realizando serviços em todas as escolas municipais e irá agendar vistoria e

intervenção na EMEI Prof. Fábio Moura para solucionar o problema'

A unidade escolar conhecida como Sônia Maria, também no Bairro Parque

Três Marias, notâ-§e â necessidade de cobeúura da quadra para melhor

atender os llunos e conserto dos vazâmentos nas salas de multimídia e no

refeitório. Considera-se ainda que a segunda melhoria seja emergencial: já

consta no pacote de melhorias?

A Secretaria de Educação informa que a Prefeitura já realizou a reforma e

cobertura de 03 quadras de escolas municipais e estí licitando o serviço para

mais 09 (nove) quadras.

Conforme a disponibilidade orçamentária terá continuidade a realização desses

serviços até que todas as escolas tenham pelo menos uma quadra coberta'

Contudo. serão vistoriadas e realizadas as manutenções necessárias para

resolver os problemas de infiltrações nas referidas salas'

Atenciosamente,

vI.

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Câmara MuniciPal de Taubaté
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