
PREFEITURA OFERECE 6 ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO

  

  O prefeito Airton Garcia, acompanhado dos secretários de Obras Públicas, João Muller, de
Educação, Wanda Hoffmann, juntamente com a diretora Regional de Ensino, Débora Costa
Blanco e uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Educação, percorreu as áreas
disponíveis no município para a construção de 6 novas escolas estaduais e 1 centro regional
de formação de professores.

   

  A diretora Débora Costa Blanco apresentou um levantamento ao Estado identificando as
regiões de São Carlos que precisam de unidades escolares estaduais, ou seja, com oferta do
ensino fundamental completo e ensino médio. Jardim Ipanema, Douradinho/Jardim dos
Coqueiros, Jockey Clube, Parque Novo Mundo e Jardim Embaré estão entre os locais
indicados pela Diretoria de Ensino.

   

  A Secretaria Estadual de Educação sinalizou com os recursos, porém não tem como licitar e
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nem como acompanhar as obras. “A Prefeitura se comprometeu e vamos oferecer as áreas e
também realizar os processos licitatórios e colocar engenheiros da Prefeitura para acompanhar
a execução das obras. Para nós não interessa se a escola é estadual ou municipal, o
importante é que nossas crianças tenham garantia de vagas no ensino público”, disse o
prefeito Airton Garcia que acompanhou a visita nas áreas que estão sendo disponibilizadas
para a construção das escolas.

   

  Débora Costa Blanco explicou que a primeira reunião foi realizada na capital com a
participação também do presidente da Câmara Municipal, Roselei Françoso, e do chefe de
gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho) quando foram fechadas as intenções das
partes. “Ficou definido que o Estado vai repassar os recursos, a Prefeitura vai executar as
obras e nós vamos administrar as unidades escolares depois de prontas, ou seja, as escolas
continuam sendo estaduais. Agora já estamos fazendo o chamado serviço de campo, com a
equipe técnica checando a metragem das áreas. O próximo passo será o encaminhamento de
um ofício do prefeito para o secretário Rossieli Soares, indicando as áreas já com todos os
dados para depois assinarmos os termos”, finalizou a diretora Regional de Ensino.

   

  De acordo com o secretário de Obras Públicas, João Muller, todas as áreas estão sendo
escolhidas nas regiões que o Estado identificou a necessidade de novas unidades. “A princípio
serão 6 escolas estaduais. Temos condições de fazer os processos licitatórios bem como de
tocar as obras. Em virtude da falta de recursos por parte dos municípios para investimentos,
essa é uma excelente parceria para São Carlos. Esses investimentos devem ocorrer ainda
esse ano, dentro desse orçamento”.

   

  Já a secretária de Educação, Wanda Hoffmann, disse que também está buscando recursos
para construir um novo prédio para a EMEB Maria Ermantina Carvalho Tarpani, localizada no
Botafogo e para o Centro de Formação dos Profissionais da Educação. “Como o Estado está
implantando um sistema automatizado para que os municípios coloquem as suas demandas,
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portanto apesar desse investimento para a construção das escolas estaduais na cidade,
também estamos indicando essas necessidades”, ressaltou a secretária de Educação.

   

  O investimento do Governo do Estado será de aproximadamente R$ 7 milhões para a
construção de cada unidade escolar.

   

  (16/11/2021)
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