
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO GARANTE 6 ESCOLAS PARA SÃO CARLOS

   Rossieli Soares esteve com prefeito Airton Garcia neste sábado em São Carlos

  

   

  

   O prefeito Airton Garcia esteve reunido na manhã deste sábado (20/11), na Diretoria
Regional de Ensino, com o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, a diretora
regional de Ensino, Débora Costa Blanco, e com a equipe técnica da Secretaria Estadual de
Educação, para dar continuidade ao processo de construção de 6 novas escolas estaduais e 1
centro regional de formação de professores em São Carlos com recursos do Governo do
Estado.

  

    

  

   Acompanharam o prefeito os secretários de Governo, Edson Fermiano, de Educação, Wanda
Hoffmann, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Wilson Jorge Marques, além do chefe de
gabinete, José Pires (Carneirinho). 
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   Na primeira etapa do termo de compromisso 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. No início da semana
uma equipe técnica visitou as áreas disponibilizadas pelo município para a construção das
unidades escolares. &quot;Na reunião deste sábado o secretário Rossieli e sua equipe
repassaram para São Carlos como cadastrar as demandas e as áreas que serão doadas no
novo sistema informatizado da educação estadual que é semelhante ao Plano de Ações
Articuladas (PAR) do Governo Federal, para que esse processo entre ainda no orçamento de
2021&quot;, explica Débora Costa Blanco que ressaltou que todas as escolas serão de tempo
integral.

  

    

  

   &quot;Muito importante esse encontro para que a gente possa alinhar a nossa parceria em
satisfazer as demandas do município de São Carlos no atendimento tanto às crianças do
ensino infantil, quanto aos estudantes dos ensinos fundamental e médio, no menor tempo
possível. Estamos caminhando com o Governo do Estado e avançamos. Agora é arregaçar as
mangas, ir para a parte técnica e acertar todas as condições para o futuro das nossas
escolas&quot;, ressaltou a secretária de Educação, Wanda Hoffmann que também solicitou
recursos para construir um novo prédio para a EMEB Maria Ermantina Carvalho Tarpani,
localizada no Botafogo. 

  

    

  

   O prefeito Airton Garcia reafirmou ao secretário estadual de Educação que para ele não
interessa se a escola é estadual ou municipal, que o importante é que todos tenham garantia
de vagas no ensino público. &quot;Já disponibilizamos as áreas e nos comprometemos em
realizar os processos licitatórios bem como colocar engenheiros da Prefeitura para
acompanhar a execução das obras. Essa semana minha equipe técnica vai incluir todos os
dados no novo sistema e esperamos finalizar todo o processo ainda esse ano. Agradecemos
ao secretário Rossieli Soares pela confiança no nosso trabalho&quot;, disse o prefeito Airton
Garcia que, no início da semana, acompanhou a visita técnica às áreas que serão doadas ao
Estado para a construção das escolas.
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   &quot;A primeira etapa está avançada, uma vez que a Prefeitura já possui os terrenos. Agora
vamos fazer a avaliação técnica das áreas para ver qual projeto é adequado para cada terreno.
Depois dessa etapa de aprovação, o município faz oficialmente a doação dessas áreas e
finalizamos o processo com o repasse de recursos para o município. 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&quot;, finaliza Rossieli
Soares.

  

    

  

   O investimento do Governo do Estado será de aproximadamente R$ 7 milhões para a
construção de cada unidade escolar. No total, devem ser atendidos 8 mil alunos dos ensinos
fundamental e médio.

  

    

  

    

  

   (20/11/2021)
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