
PREFEITO AIRTON GARCIA VISITA ESCOLAS NO BAIRRO CIDADE ARACY

  

  O prefeito Airton Garcia, acompanhado dos secretários de Agricultura e Abastecimento, Fábio
Cervini e de Educação, Wanda Hoffman e do vereador Dé Alvim esteve na manhã desta
quinta-feira (25/11) nas escolas EMEB Afonso Fioca Vitali (CAIC) e no CEMEI Dário Rodrigues,
localizadas no bairro Cidade Aracy.

   

  No CAIC o prefeito fez questão de acompanhar o intervalo das crianças do primeiro ano e
verificar como está a qualidade da merenda servida para os alunos. “Pela alegria dessa
garotada e como eles comem com vontade tenho certeza que os produtos fornecidos são de
qualidade e as merendeiras melhor ainda”, disse Airton Garcia.

   

  De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Fábio Cervini, a Prefeitura de
São Carlos esse ano já investiu na merenda escolar R$ 5,8 milhões com a aquisição de
produtos para a refeição diária e dos kits alimentação repassados para cada aluno da rede
municipal de ensino em virtude da suspensão das aulas pela COVID-19. “Atualmente
atendemos 73 unidades escolares entre municipais e filantrópicas. O nosso investimento está
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sendo de aproximadamente R$ 530 mil mês”, explicou Cervini.

   

  A Secretaria de Agricultura e Abastecimento também adquire mensamente da agricultura
familiar 24 mil kg entre frutas, verduras e legumes que fazem parte do cardápio das escolas.
Alguns produtos passam pela unidade de processamento e já chegam nas unidades escolares
higienizados, porcionados e congelados, caso das polpas de frutas.

   

  CEMEI DÁRIO RODRIGUES – O prefeito Airton Garcia fez questão de ir até o CEMEI Dário
Rodrigues conversar com a diretoria e professores da escola, uma vez que a unidade já sofreu
vários furtos esse ano e apresentou um problema no esgoto.

   

  “Já determinei a colocação urgente de um alarme na escola interligado a Central da Guarda e
o SAAE já está aqui resolvendo o problema na rede de esgoto. Sabemos das dificuldades
estruturais do prédio e já pedi um estudo para verificar se é possível uma reforma completa,
com mudanças na estrutura ou se é melhor transferir a unidade para outro local”, disse o
prefeito.

   

  O vereador Dé Alvim também conversou com funcionários e professores e garantiu que
também a pedido do prefeito Airton Garcia a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano está localizando áreas da Prefeitura próximo do CEMEI Dário Rodrigues. “Se precisar
construir um novo prédio não pode ser longe dessa região, precisamos garantir as vagas para
esses alunos que já estudam aqui”, avaliou o vereador.
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  Wanda Hoffmann, secretária municipal de Educação, esclareceu, ainda, que todas as
unidades escolares da rede municipal de ensino serão atendidas em suas demandas de
infraestrutura, além das demandas emergenciais. “Estamos finalizando o processo licitatório no
valor estimado de R$ 6 milhões para a manutenção predial corretiva e preventiva em médio e
longo prazo”, informou a secretária.

   

  A EMEB Afonso Fioca Vitali (CAIC) atende1.200 alunos do ensino fundamental e o CEMEI
Dário Rodrigues atende 375 alunos da educação infantil.

   

  (26/11/2021)
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