
BARBA INAUGURA MAIS UMA ESCOLA NA REGIÃO DO CIDADE ARACY

  

O prefeito Oswaldo Barba, juntamente com a secretária de Educação, Lourdes Moraes,
inaugurou na tarde da última sexta-feira (30), o Cemei José de Campos Pereira, no bairro
Antenor Garcia, na região do Cidade Aracy II, um investimento de R$ 1.192.743,44, sendo R$
942.000,00 do Governo Federal e R$ 250.000,00 de contrapartida da Prefeitura. Também foi
repassado pelo Governo Federal R$ 92.000,00 para a compra de mobiliários.

  

  

Prestigiaram a cerimônia de inauguração a primeira-dama e presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Cidinha Duarte, o deputado Federal Newton Lima, o vereador Lineu Navarro,
autor da lei que denominou o Cemei, além do neto do homenageado, Rodrigo Pereira.

  

  

O Cemei tem área construída de 1.211 m² e possui 8 salas de aula para o atendimento de
crianças de 4 meses (creche) a 5 anos (pré-escola), área administrativa, área de serviço, área
de alimentação e área de uso comum. A unidade foi construída para atender 224 crianças,
sendo que 112 poderão ser atendidas em período integral.

  

  

Segundo Lourdes Moraes com a nova escola, a Prefeitura vai acabar com a lista de espera, ou
seja, zerar o déficit de vagas principalmente na educação infantil nessa região. “A escola está
pronta para receber os alunos, inclusive com todos os equipamentos comprados e assim que a
diretora for nomeada poderá requisitar a instalação dos mesmos”.
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Para o deputado Federal Newton Lima, Oswaldo Barba encerra seu mandato como um dos
prefeitos que mais investiu na área da educação. “Na verdade em 12 anos investimos muito na
região, com a instalação da Casa Azul, Casa Amarela e construção de prédios próprios. A
educação não pode ser somente um discurso político, por isso é um orgulho para um
administrador público encerrar um mandato entregando para a população mais um centro do
saber. O seu lado educador, aliado à sua determinação, fez da educação a grande força de
São Carlos”.

  

  

O Prefeito Oswaldo Barba ressaltou que a escola está sendo entregue completa, não só a obra
física. “Os mobiliários já foram comprados e estão no Almoxarifado da Prefeitura e as
atribuições de aulas para esta escola serão realizadas no próximo dia 21 de dezembro.
Portanto em fevereiro a escola poderá entrar em funcionamento sem nenhuma restrição.

  

  

Segundo Barba com a construção dessa escola a Prefeitura zera o déficit de vagas para
crianças de 0 a 3 anos na região. “Em junho desse ano entregamos o Cemei Enedina
Montenegro Blanco, no Cidade Aracy, agora abrimos mais 224 vagas no Antenor Garcia e com
isso vamos atender todas as crianças até 3 anos”.

  

  

A Prefeitura está construindo outra escola no Cidade Aracy, o Cemei Olivia de Carvalho.
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