Ampliação da creche
Shiguematsu
deve
finalizada em 14/10

Seiji
ser

As
obras de ampliação do prédio do Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI)
Seiji Shiguematsu, no Sítio dos Fernandes, seguem com prazo de
entrega previsto
para a próxima segunda-feira (14/10), conforme garantiu o
responsável da obra a
uma comitiva de vereadores na última sexta-feira (4/10).

O
contrato firmado entre a Prefeitura de Arujá e a Lima de
Castro Engenharia e
Construções prevê, além da construção de cinco novas salas, a
reforma do prédio
já existente.

(da esq para a direita) Luiz Fernando; o encarregado da
obra; Ana Poli e Rafael Laranjeira

A

creche conta atualmente com 114 alunos matriculados e uma fila
de espera de
cerca de 60 crianças. Com as novas salas, a expectativa da
Secretaria de
Educação é de que a demanda seja zerada.

Os vereadores Rafael Santos Laranjeira (PSB), Luiz Fernando
Alves de Almeida (PSDB) e Ana Cristina Poli (PL) vistoriaram o
local em diversas ocasiões desde o dia 29 de agosto, quando
mães de alunos pediram a intervenção do Legislativo junto à
Prefeitura de Arujá. Isso porque as aulas estavam suspensas há
dois meses, sem previsão de retomada. Os parlamentares
acionaram as Secretarias Municipais de Educação e de Obras e
definiram um cronograma, não apenas de retorno das crianças,
como também de finalização dos serviços.

Histórico

29 de agosto: Com forte presença parlamentar, a Secretaria de
Educação anuncia retomada das aulas na parte já reformada da
unidade, paralelamente à construção das novas salas.

2 de setembro: Sob a supervisão de Luiz Fernando e Laranjeira,
as aulas são retomadas. Ana Poli e Renato Bispo Caroba (PT)
vistoriaram a unidade na mesma data.

16 de setembro: Luiz Fernando e Laranjeira retornam à unidade
para nova vistoria.
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