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NOTÍCIAS

PARLAMENTARES ACOMPANHAM FINALIZAÇÃO DAS
OBRAS DAS ESCOLAS DE PEROBAS E DE CACHOEIRA
ALEGRE
INVESTIMENTOS SOMAM MAIS DE R$ 300 MIL EM REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL

Publicado em 01/10/2019 às 18:15 (Atualizado em 30/12/2022 às 01:41), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Ibatiba

Sempre uma das demandas mais solicitadas pelos parlamentares de Ibatiba, as reformas das
escolas da zona rural estão sendo acompanhadas de perto e suas inaugurações comemoradas
pelo poder legislativo e comunidades. Nas últimas semanas de agosto, os vereadores participaram
das inaugurações das reformas das escolas de Perobas e de Cachoeira Alegre.
A solenidade de inauguração da reforma geral da Escola Municipal Eliana Marlene Coitinho, na
comunidade das Perobas, foi acompanhada pelos vereadores Elias Cândido da Silveira, Jorci
Sangy e José Paulo da Costa e Silva.
A escola ganhou pintura nova, telhado e outras obras de infraestrutura que beneficiarão 150
alunos. Um investimento realizado com recursos próprios da Prefeitura, no valor de quase R$160
mil reais.
De acordo com a Prefeitura de Ibatiba serão seis unidades reformadas com recursos próprios e
uma com parceria como o Governo do Estado.
Escola Municipal Cachoeira Alegre
A Comunidade Vicente Amélio também comemorou a reforma da Escola Municipal Cachoeira
Alegre, juntamente com os vereadores Elias Cândido da Silveira e José Paulo da Costa e Silva.
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A escola foi reformada com recursos do município, no valor de R$154.964,07.
A unidade ganhou telhados novos, pintura nas portas, janelas e paredes, tanto nas áreas internas
quanto nas áreas externas, entre outros detalhes. Foi instalada também uma grade para
fechamento da área da cozinha um alambrado novo ao redor da unidade.
O evento de reinauguração da escola foi marcado pelas apresentações culturais dos alunos,
de músicos do projeto municipal Encantos dos Tropeiros e de um jovem talento da comunidade,
Dudu do Acordeon, que também é aluno da escola.
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