
PROJETO	DO	NOVO	PRÉDIO	DA	ESCOLA	
FULLER	MIDDLE	SCHOOL	



Introdução:	A	Fuller	Middle	School	tem	quase	60	anos	e	tem	servido	bem	a	comunidade,	mas	não	está	mais	
de	acordo	com	os	códigos	atuais	das	construções.	O	prédio	tem	deficiências	estruturais,	sistemas	ineficientes	
e	 inoperantes	 e,	 na	 verdade,	 não	 dá	 o	 suporte	 adequado	 ao	 nosso	 currículo	 educacional.	 O	 Estudo	 de	
Viabilidade	investiga	as	condições	presentes	e	guia	os	esforços	em	direção	a	uma	solução	com	custo	eficiente,	
sustentável	e	educacionalmente	apropriada.	
		
Massachusetts	School	Building	Authority	(MSBA)/Autoridade	das	Edificações	Escolares	de	Massachusetts:	A	
MSBA	é	uma	autoridade	estatal	que	administra	e	custeia	o	programa	de	subsídios	para	os	projetos	escolares	
em	Massachusetts.	 A	MSBA	 demanda	 um	 rigoroso	 processo	 de	 aprovação	 com	diversas	 etapas	 abrangidas	
pelo	Estudo	de	Viabilidade	e	que	proverá	a	Framingham	um	subsídio	de	até	61.53%	do	projeto	qualificado	e	
dos	custos	de	construção	mais	incentivos.	
		
The	School	Building	Committee	(SBC)/	O	Comitê	de	Edificação	Escolar:	O	Comitê	de	Edificação	Escolar	(SBC)	
foi	estabelecido	em	agosto	de	2016	e	se	reúne	a	cada	duas	semanas	aproximadamente.	O	comitê	é	composto	
por	25	membros	que	discutem	e	votam	uma	série	de	tópicos	alinhados	com	o	processo	da	MSBA.	Todos	os	
membros	do	comitê	têm	habilidades	valiosas	para	contribuir	com	o	projeto,	um	interesse	genuíno	no	impacto	
do	projeto	nas	escolas	e	na	comunidade	e	o	melhor	interesse	dos	alunos.					
		
O	 processo	MSBA	&	 o	 Estudo	 de	 Viabilidade:	O	 processo	 inicial	 de	 aplicação	 para	 aceitação	 no	 processo	
MSBA	 começou	 em	 novembro	 de	 2013	 com	 a	 entrega	 da	 Declaração	 de	 Interesse	 (SOI)	 da	 Fuller	 Middle	
School	 para	 a	 MSBA	 pelos	 membros	 da	 administração	 municipal	 e	 do	 Comitê	 Escolar.	 Após	 receber	 o	
diferimento	da	MSBA	em	2013	e	2014,	o	distrito	entregou	um	terceiro	SOI	em	2015,	o	qual	a	MSBA	reviu	e	
aprovou	em	maio	de	2016	concordando	que	o	Estudo	de	Viabilidade	deveria	ser	executado	na	Fuller	Middle	
School.	O	Estudo	de	Viabilidade	começou	em	fevereiro	de	2017	e	é	um	relatório	detalhado	com	as	condições	
atuais,	as	necessidades	educacionais,	os	interesses	comunitários,	as	opiniões	para	a	construção,	um	esboço	do	
custo,	entre	outras	informações	requeridas.						
		
A	 Fuller	Middle	 School	 é	 atualmente	 segura?Baseados	 em	 nossa	 experiência	 e	 nos	 esforços	 contínuos,	 o	
Distrito	está	 confiante	de	que	podemos	continuar	a	manter	o	prédio	da	 Fuller	para	que	permaneça	 seguro	
para	 os	 alunos	 até	 que	 o	 novo	 prédio	 seja	 construído	 sob	 a	 proposta	 de	 programação	 de	múltiplos	 anos.	
Apesar	do	prédio	da	Fuller	ter	atingido	o	final	da	sua	vida	útil,	o	Distrito	está	monitorando	cuidadosamente	
tanto	a	estrutura	quanto	a	qualidade	do	ar	para	assegurar	que	são	satisfatórias	todo	o	tempo.	Além	disso,	o	
Distrito	encarregou	um	engenheiro	estrutural	para	determinar	a	integridade	da	fundação	do	prédio	e	do	piso.	
Como	resultado,	o	distrito	instalou	temporariamente	estruturas	de	suporte	em	áreas	identificadas	em	2016,	
primariamente	na	garagem	de	serviços	de	manutenção	onde	veículos	são	guardados.						



O	Projeto	Escolhido	–	Plano	de	Mãos	Dobradas	
Comitê	 de	 Edificação	 Escolar	 selecionou	o	projeto	 Folded	Hands	design	 (Mão	Dobradas)	 como	alternativa	
preferida.	 Essa	 opção	 oferece	 uma	 escola	 nova	 de	 três	 pisos	 com	 uma	 área	 comum	 de	 aprendizagem/
refeitório	no	centro	cercada	por	varandas	de	colaboração	em	frente	de	um	perímetro	de	salas	de	aula,	um	
ginásio	de	8,300	pés	quadrados,	um	auditório	para	750	pessoas	e	ar	condicionado	central.	Adicionalmente,	
haverá	espaço	para	áreas	instrucionais	de	ciências,	tecnologia,	engenharia,	artes,	matemática	(STEAM).							

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Por	que	agora	é	o	momento	certo	para	construir?	
Devido	à	 lentidão	do	momento	econômico	atual	e	ao	clima	competitivo	no	setor	da	construção,	conseguir	
dinheiro	 emprestado	 e	 custos	 da	 construção	 estão	 ainda	 numa	 baixa	 histórica.	 Esses	 custos,	 entretanto,	
estão	aumentando	e	uma	demora	para	 iniciar	o	projeto	aumentaria	os	 custos.	Apesar	de	não	 termos	um	
compromisso	 da	 MSBA	 para	 os	 61.53%	 de	 reembolso	 para	 os	 custos	 elegíveis	 desse	 projeto,	 não	 há	
garantia	 de	 subsídio	 estatal	 em	 nenhum	 nível	 caso	 o	 projeto	 não	 seja	 aprovado.	 	 	 	 	 Além	 disso,	
simplesmente	reparar	o	prédio	existente	é	mais	caro	para	a	cidade	do	que	uma	nova	construção,	além	do	
reparo	não	incluir	melhorias	educacionais	que	são	requeridas	como	parte	do	processo	da	MSBA.				
		
O	que	acontece	se	o	projeto	for	aprovado	pelos	eleitores?	
O	projeto	passa	para	a	fase	de	desenvolvimento	do	design	na	qual	o	projeto	é	mais	refinado.	Depois,	segue	a	
fase	dos	documentos	da	 construção	quando	os	documentos	da	 licitação	 são	preparados	pelo	arquiteto.	A	
construção	 começaria	 no	 início	 de	 2020	 com	a	 nova	 escola	 terminada	 nas	 férias	 de	 dezembro	 de	 2021	 e	
então	a	demolição	e	o	estacionamento	seriam	terminados	no	verão	de	2022.	
	



E	se	o	projeto	não	for	aprovado	pelos	eleitores?	
•  A	cidade	arriscaria	a	oportunidade	de	receber	milhões	de	dólares	em	subsídios	estatais	para	resolver	as	

condições	deteriorantes	dos	60	anos	de	idade	da	Fuller	Middle	School.	
•  Os	eleitores	ainda	teriam	que	gastar	mais	de	$131	milhões	em	melhorias	capitais	nos	próximos	anos	para	

tratar	 das	 deficiências	 da	 escola	 e	 torná-la	 compatível	 com	o	 código	 vigente.	 Fazer	 isso	 não	 atende	 à	
programação	educacional.	Nesse	caso,	100%	desses	custos	teriam	que	ser	pagos	pelos	eleitores.	

•  Se	o	projeto	não	for	aprovado,	a	cidade	precisará	encaminhar	uma	nova	SOI	para	a	MSBA	e	esperar	um	
convite	da	mesma	para	entrar	na	fase	do	Período	de	Elegibilidade	do	processo	da	MSBA.	Isso	levaria	anos	
e,	enquanto	aguardamos,	precisaríamos	usar	os	nossos	próprios	fundos	para	reparar	o	prédio	da	Fuller	–	
atrasando	ainda	mais	todos	os	outros	projetos	escolares.	

	
Quando	a	cidade	votará	para	aprovar	o	projeto?	
O	 voto	do	Conselho	da	Cidade	é	 antecipado	para	o	 final	 do	outono	de	2018	para	 aprovar	 fundos	para	o	
projeto.	Se	necessário,	uma	votação	aconteceria	para	aprovar	a	exclusão	de	custos	da	chamada	Proposição	
2	½	do	limite	máximo.	
		
O	que	é	uma	exclusão	da	dívida	e	por	que	uma	votação	para	a	exclusão	da	dívida	para	esse	projeto	é	
requerida?	
Uma	 exclusão	 de	 dívida	 é	 um	 tipo	 específico	 de	 isenção	 de	 impostos.	 Diferentemente	 de	 uma	 isenção	
operacional	que	aumenta	os	 impostos	acima	de	2	½	do	 limite	de	 impostos	para	sempre,	uma	exclusão	de	
dívida	 tem	 um	 limite	 de	 tempo.	 Além	 disso,	 a	 “isenção”	 da	 exclusão	 de	 dívida	 só	 pode	 ser	 usada	 para	
financiar	o	custo	do	débito	do	projeto	que	foi	votado;	nesse	caso	a	substituição	do	prédio	da	Fuller	School.	
Nesse	 caso,	 uma	 exclusão	 da	 dívida	 seria	 limitada	 a	 20	 anos-	 então	 essa	 cobrança	 de	 imposto	 seria	
eliminada	 porque	 o	 pagamento	 da	 dívida	 estaria	 completo.	 O	 dinheiro	 arrecadado	 com	 o	 aumento	 dos	
impostos	não	poderia	continuar;	nem	poderia	ser	usado	para	qualquer	outro	projeto.		
		
Por	que	temos	que	ir	além	dos	limites	tributários	para	custear	esse	projeto?		
Se	 a	 cidade	 de	 Framingham	 fosse	 pagar	 sua	 parte	 do	 projeto,	 aproximadamente	 $66.5	milhões,	 com	 os	
limites	 tributários	 existentes,	 não	 haveria	mais	 nenhum	 fundo	 disponível	 para	 pagar	 o	 débito	 de	 outros	
projetos	de	manutenção	e	melhoria	na	 cidade.	 Isso	 inclui	projetos	para	 reparar	e	manter	outros	edifícios	
escolares,	consertar	e	pavimentar	as	ruas	e	calçadas.	Além	disso,	o	impacto	nos	impostos	dos	residents	não	
teria	um	período	fixo	para	terminar,	enquanto	uma	exclusão	de	débito	teria	um	período	determinado	para	
terminar,	a	duração	do	caução,	nesse	caso	20	anos.			
	
Para	 saber	 mais	 sobre	 o	 projeto	 da	 obra	 da	 Fuller	 Middle	 School,	 incluindo	
cronogramas	do	projeto,	vídeos,	horários	de	reuniões	e	apresentações,	visite	nosso	
website:	
	
	

www.fullerbuildingproject.com	


