FDE
promete
estudos
de
reforma
para
Escola
Washington
Abelzinho pediu ajuda a André do Prado

Abelzinho e deputado em visita à quadra da escola em setembro
de 2011/CMA

A pedido do presidente da Câmara, Abelzinho, o deputado André
do Prado intermediou uma reunião entre a direção da Escola
Estadual Washington Luiz Pereira de Souza e o presidente da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), o exministro Barjas Negri.
A pauta do encontro foi a cobertura da quadra e uma reforma
geral no prédio da escola mais antiga de Arujá.
A obra para cobrir a quadra de esportes que atende mais de
1300 alunos por dia foi solicitada por Abelzinho e o deputado
em setembro de 2011, porém até agora não foi feita porque a
quadra está fora da medida padrão dos projetos da FDE. A única
área de esportes dos alunos é bem menor que as quadras das
demais escolas estaduais da cidade.
No encontro, a vice-diretora da escola, Concília Anunziato, e
a coordenadora pedagógica, Maria Donizete de Camargo,
explicaram que a unidade escolar precisa de reparos urgentes,
pois desde sua inauguração, na década de 60, nunca passou por
uma reforma. Além da quadra, que não atende às necessidades

dos alunos, a escola está com problemas hidráulicos e
elétricos.

(Da esq. para dir.) Maria Donizete, Barjas Negri, Concília
Anunziato e André do Prado, na sede da FDE em São Paulo/CMA

Barjas Negri prometeu a André e as professoras que vai mandar
na escola uma equipe de engenharia da FDE para realizar uma
auditoria na unidade para constatar os reparos necessários,
inclusive para estudar a possibilidade de aumento da quadra.
Caso a quadra poliesportiva permaneça do mesmo tamanho, o
presidente da FDE informou que é possível fazer a cobertura da
quadra da Washington, mesmo fora do padrão, pois ela é
pequena. Se fosse maior que a medida convencional, a cobertura
seria inviável.
“Com a intervenção do deputado André do Prado tenho certeza
que vamos conseguir fazer a cobertura da quadra e reformar a
escola, que é uma das mais tradicionais do município. Vamos
monitorar o caso e tirar esse sonho do papel”, afirma
Abelzinho.
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