
AIRTON GARCIA CONQUISTA RECURSOS NO FDE PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO PLANALTO VERDE

   

  

   Município também deve receber recursos para mais duas escolas e três ônibus escolares,
um investimento de R$ 6 milhões

  

    

  

   O prefeito Airton Garcia, acompanhado dos secretários de Educação, Nino Mengatti, de
Governo, Edson Fermiano e de Esportes e Lazer, Edson Ferraz, se reuniu na última
segunda-feira (12), em São Paulo, com o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE), João Cury Neto. Na ocasião foi entregue à equipe técnica da Fundação toda
documentação exigida para a liberação de recursos para a construção de um Centro Municipal
de Educação Infantil (CEMEI) no bairro Planalto Verde.

  

    

  

   O projeto prevê a construção de uma unidade escolar nos mesmos moldes da que está
sendo construída no Parque Novo Mundo com capacidade para atender 260 crianças, na faixa
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etária de 4 meses a 6 anos, um investimento estimado em R$ 1,7 milhão.

  

    

  

   Na oportunidade o prefeito também solicitou a aprovação de mais dois projetos que já estão
no sistema da Fundação pra a construção de outras duas creches na cidade.

  

    

  

   “As plantas são iguais a do Planalto Verde, portanto também com investimento de R$ 1,7
milhão cada, sendo que uma das unidades será construída no distrito de Água Vermelha e a
outra a Secretaria de Educação vai fazer um estudo para ver em qual bairro ainda existe
demanda”, disse Airton Garcia agradecendo a atenção do FDE com São Carlos.

  

    

  

   O presidente da FDE, João Cury, ressaltou a importância do fortalecimento das parcerias
entre o Governo do Estado e as Prefeituras para aprimoramento da educação nos municípios.
“O Governo do Estado demonstra grande capacidade de gestão mantendo o ritmo de
investimentos mesmo nesse cenário de crise. Isso demonstra o esforço que São Paulo tem
feito para continuar priorizando e investindo na educação. É bom poder contribuir com o
processo de melhoria da educação em uma importante cidade do interior paulista”, afirma Cury.

  

    

  

   “O Planalto Verde tem 806 casas e precisa de equipamentos públicos. Estivemos no FDE e
conseguimos garantir essa escola para o bairro e mais outras duas unidades. Além disso,
vamos receber da Fundação 3 novos ônibus escolares no valor de R$ 350 mil cada veículo. Se
contabilizarmos as 3 escolas e mais os veículos é uma conquista que ultrapassa R$ 6 milhões”,
ressalta Nino Mengatti, secretário de Educação.
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   De acordo com Edson Fermiano, secretário de Governo, o município vai agilizar toda a
documentação necessária e encaminhar o mais rápido possível para o FDE para a liberação
dos recursos das outras duas escolas.

  

    

  

   Também acompanharam a reunião a diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de
Educação,  Cilmara Seneme Ruy e a chefe de gabinete da pasta, Juliana Baptista. 

  

    

  

   ESCOLA EDUARDO ABDELNUR- Nesta quarta-feira (14), a partir das 9h, será realizada a
abertura de envelopes relativos a licitação para construção do Centro Municipal de Educação
Infantil (CEMEI) Carminda Nogueira de Castro Pereira no Residencial Eduardo Abdelnur. A
obra é um investimento do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), no valor total de R$ 1.570.272,35 e vai atender 200 alunos na educação
infantil na faixa etária de 4 meses a 6 anos.

  

    

  

   (13/03/2018)
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