PREFEITURA INVESTE R$ 800 MIL EM NOVAS CARTEIRAS PARA
ESCOLAS
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Os estudantes das escolas municipais podem comemorar. Nesta quinta-feira, 26, a Prefeitura de
Colatina, por meio da Secretaria de Educação, começou a entrega dos 2.300 jogos de carteira
escolares para atender a demanda de diversas escolas da rede municipal de ensino. A Prefeitura
investiu R$ 800 mil, com recursos próprios, na aquisição do material.
O prefeito de Colatina Guerino Balestrassi comemorou a entrega. “Bom estar aqui realizando mais
essa entrega. A aquisição do novo mobiliário melhora a qualidade da educação, pois proporciona
mais qualidade e conforto aos alunos. Estamos satisfeitos em poder entregar esse benefício a eles”,
disse.
De acordo com o secretário de Educação, Cidimar Andreatta, a intenção é de que todas as unidades
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da rede tenham equipamentos novos para oferecer às crianças mais segurança e conforto no
aprendizado. “A aquisição dessas carteiras responde a uma importante demanda das nossas
unidades de ensino. Com esta ação estamos buscando garantir mais qualidade e conforto para
estudantes e professores nas salas de aula de nosso município. Nesta primeira etapa, 25 escolas vão
receber as novas carteiras escolares”, explicou.
A professora e diretora da EMEF José Fachetti, Andréa Astore, agradeceu o compromisso da gestão
com a educação municipal. “Um espaço confortável favorece a aprendizagem. Obrigado também
confiança nosso trabalho e estamos de portas abertas sempre para recebê-los”, disse.
A primeira entrega aconteceu na EMEF José Fachetti, no bairro Maria das Graças, com a presença
do prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi; secretária de Gabinete, Mara Oliveira; de Educação,
Cidimar Andreatta; vereador João Marcos, e da diretora da EMEF José Fachetti, Andréa Astore.
Reforma e ampliação
Durante a entrega, o prefeito Guerino e o secretário Cidimar Andreatta também anunciaram o
recurso para reforma e ampliação da escola, José Fachetti, no valor de R$ 1,3 milhão. A Secretaria
de Educação vai iniciar o processo de licitação nos próximos dias.
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