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Jacareí, 20 de agosto de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 077/8/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 08 de agosto de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 09 de agosto de

2018, referente ao Pedido de Informações n.o 127/18, de autoria do Vereador Juarez

Araújo, venho prestar as seguintes informações:

Ressalte-se que os Ofícios do ilustre Vereador foram respondidos

conforme cópia anexa.

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelos espaços

Educamais Centro e EMEI João Uno Filho, nos quais são realizadas manutenções

frequentes.

No prédio do Educamais Centro os reparos e consertos das calhas e

forros foram devidamente realizados no mês de julho de 2018.

Destaca-se que na escola foi constatada a necessidade de uma reforma

e ampliação dos espaços, as quais estão sendo inseridas no Plano de Ações

Articuladas para buscar verbas do governo federal para a realização de obra de

grande porte.

Atenciosamente,

CAMARAMUNICIPAL DE JACAREf
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IZAIAS JOSE E SANTANA

Prefe ito do
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CELSO~,_."

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP

Praça dos Três Poderes, 73 -2º andar- Centro - Jacareí-SP

Telefone: (12) 3955-9111 - Fax: (12) 396 1-1092 - gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Educação

Assessoria Comunitária

Jacareí, 08 de maio de 2018.

Para: Wil ldson Mendes St ahn - Secret ár io Adjunto do Governo .

Assunto: Ofícios: 074/03/2018-GVJ A de 03/ 038/2018 - 072/03/2018-GVJA de
. ~ .

06/03/2018 - 071/03/2018-GVJA de 07/ 03/2018 - 073/03/20l8-GVJA de

08/03/2018 - 075/03/20198-GVJA de 08/03/2018- 076/03/2018-GVJA de

08/03/2018 - Vereador Juarez Araújo

Indicações: n0731/2018- GVJA de 20/03/2018 , 732/2018 de 21/03/2018, 729/ 201 8

de 21/03/2018, 728/2018 de 21/03/2018,727/2018 de 21/03/2018, 730/2018-

21/03/2018 - Vereador Juar ez Araújo.

Em respos ta a sua solicitação, inf or mamos que o setor de Manutenção da

Secret ar ia Municipal de Educação, sob a responsabilidade do Engenheiro Rodolfo

Gar cia! Gerente de Manut enção, em 17/04/2018, esteve em visita na referida

Unidade Escolar-(EMEI Prof. João Uno Filho) e constatou que é necessár ia uma

reforma e ex istem vários problemas a serem reparados.

I nformou ainda que em 17/04/2018, foi enviado em memorando (n"

763 /2018), para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando memoria l descritivo,

para reforma da Unidade Escolar. Salientamos que muitos dos pr oblemas

relatados são ocasionados por vandalismo e práticas ilícitas prat icadas por

indivíduos fora da escola.

É necessário realizar um trabalho de conscientização junto a comunidade ,

destacando a importância da preservação de prédios escolares e t ambém

qualquer prédio público.

At enciosament e
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Marcia Al ve .' os Santos
AssesJ>eftC unitário
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~aria Thereza Ferreira Cyrino

Secretária Municipal de Educação

Rua Lamartine Delamare nO69 - Centro - Jacareí / SP - CEPo12.327.010
Fone (012) 3955.9252 - FAX (12) 3953.4339

educacao@jaca reLsp.gov.br
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Prefeitura de "acareí
Secretaria de Educação

Assessoria Comunitária

Memorando n0114/2018 AC/SME.
Ref.: Memorando 192/2018-SG.

Jacareí, 08 de maio de 2018.

.,
Para: Willdson Mendes Stahn - Secretário Adjunto do Gover,no.

Assunto : Ofícios: nO 077/03/2018-GVJA.

Em resposta a sua solicitação, inf or mamos que a Secretaria de Educação,
orientou a Diretora da Creche Prof. João Uno Filho , seguir o procedimento ;
solicitando compra para aquisição dos brinquedos , no Setor de Compras dá SME.

Atenciosamente
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--Maria Thereza Ferrpira Cyrino
Secretária Municipal de Educação

Rua Lamartin e Delamare n° 69 - Centro - Jacareí I SP - CEPo 12.327 .010
Fone '(012) 3955.9252- FAX (12) 3953.4339

educacao@jacareLsp.gov.br


