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DO MUNICÍPIO - ATO Nº 55/2018.

DILIGÉNCIA EXTERNA:

Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019, às 11:00 horas, reuniu—se a CPI, com a
presença do seu Presidente Vereador Isaac Antunes (PR) e dos membros, Vereadores
Gláucia Berenice (PSDB) e João Batista (PP). Ausentes os vereadores Orlando Pesoti
(PDT) e Maurício Vila Abranches que justificaram suas ausências. OS vereadores
visitaram a EMEI Hilda Maria Sobral Barbosa Mandarino, Situada nesta cidade de
Ribeirão Preto, na Rua Olímpio Ferreira da Costa, nº 255, Jardim Procópio de Araújo
Ferraz, para fazer uma vistoria nas instalações do prédio. A CPI foi acompanhada pela TV
Câmara, além de outros órgãos de imprensa de nossa cidade, que puderam acompanhar
a vistoria. Os membros da CPI foram recebidos pela Diretora da escola, Professora
Débora Helena Gonçalves dos Santos, que acompanhou a vistoria, durante toda a sua
duração, respondendo aos questionamentos dos vereadores. De acordo com a diretora, a
escola atende cerca de 322 crianças nos dois períodos. Após a vistoria, constataram que
não existem problemas estruturais. Afirmou a Diretora que a parte elétrica necessita de
pequenos reparos, pois foram instalados ar-condicionado e o ideal seria a instalação de
um novo quadro de distribuição, entretanto, afirmou que o quadro existente vem
atendendo na medida do possível. Na visão da Diretora não há risco iminente. Os
Vereadores afirmaram que foram abertas licitações para reparos elétricos nas quais esta
unidade de ensino estaria incluída, mas que ambas foram canceladas. Respondeu que os
aparelhos de ar-condicionado foram adquiridos com recursos angariados pela escola;
informou ainda que a escola já sofreu problemas de roubos, mas que ultimamente está
sob controle. Por fim, os membros da CPI encerram a vistoria na EMEI Hilda Maria Sobral
Barbosa Mandarino às 11:22hs dirigindo-se todos à EMEF Dr. Faustino Jarruche,
Situada nesta cidade de Ribeirão Preto, na Rua Carlos Edson Machado, nº 100, Jardim
Marchesi, para fazer a segunda vistoria, nas instalações do prédio. A CPI, foi

acompanhada pela TV Câmara, além outros órgão de imprensa de nossa cidade, que
também acompanharam a vistoria. Os membros da CPI foram recebidos pela servidora
Jucinéia, que acompanhou durante toda a sua duração, respondendo aos
questionamentos dos vereadores. De acordo com a servidora, a escola atende cerca de
800 alunos nos dois períodos. Após a vistoria concluíram que o prédio apresenta alguns
problemas na parte elétrica; logo na entrada da escola, há fiação exposta, No corredor
térreo das salas de aula, aS luminárias não dispõem de proteção. A fiação da quadra
poliesportiva foi furtada e não houve reposição. A escola não conta com recursos próprios
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e o próprio conselho escolar, deliberou por não fazer a reposição da fiação, pois o custo
de tal intervenção e muito alto; Por fim, os membros da CPI, após colherem as
informações, encerram a presente vistoria. E por nada mais haver a ser tratado a

reunião/Lacrªda e cerrada às 12:29 horas, da qual para constar, eu Patrícia Midori
Kimura J uncionária desta CMRP, lavrei a presente ata, elaborada
nos termos d a/ . . ,, .vereadoresmembros, presentes nessa diligencra externa.
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