CÂMARA
DE COLOMBO
Indicação N" 181/2019

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete à apreciação da
Câmara Municipal de Colombo a seguinte proposição:
Destinatário: Prefeita Municipal de Colombo e Secretaria de Planejamento

Assunto
Estudo para cessão de terreno situado entre a Rua
Aquiles Stenghel Coler e a Rua Júlia Stenghel
Coler, ao lado do terminal de ônibus escolar, a fim
de construir uma unidade nova da Escola Estadual
Prefeito DJALMA JOHNSSON - EF.
Justificativa
Com o objetivo garantir uma sede própria, melhoria de infraestrutura e contribuir na
qualidade da educação, faz se necessário a construção de uma unidade nova da
Escola Prefeito DJALMA JOHNSSON - EF. Em 2014 foi enviado a este gabinete
através do ofício n°590/14 da secretaria de Estado Da educação — SEED, a
informação que estava previsto a construção de uma unidade nova escolar, Prefeito
DJALMA JOHNSSON - EF, na região de abrangência do bairro Rio Verde, contudo
para que seja construída há a necessidade que o município faça uma sessão de
uso ao Estado, conforme anexo. Tendo em vista os benefícios que trará para toda a
população, especialmente aos estudantes, faz se necessário este contrato de
cessão de uso.
A Escola iniciou suas atividades em 31 de julho de 2007, atendendo à 24 (vinte e
quatro) alunos em tempo integral, visando recuperar o tempo e conteúdos perdidos
no primeiro semestre, no qual não frequentaram a escola. Atualmente possui em
média de manhã e tarde 214 alunos (Ensino Fundamental).
A escola atualmente é alugado e tem uma estrutura inadequada para atender com
eficácia os alunos e profissionais da Educação, pois o prédio foi construido com
divisões apropriadas para empresa de panificação e o mesmo era utilizado para
este fim. As divisórias que separam as salas, não possuem isolamento acústico,
nem ventilação adequada, dificultando o desenvolvimento do processo educacional.
Além disso não possui_ espaço para ser desenvolvidas atividades lúdicas e
cação física e recreio
terem aulas de
esportivas, obrigando os ai
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quando chove ou quando o sol está muito forte, essas atividades fazem parte do dia
a dia dos estudantes e podem contribuir para que se estabeleça uma relação de
pertencimento com a escola. É necessário ter uma área que possibilite a adaptação
das modalidades esportivas, além de um diálogo constante com outras práticas
lúdicas e que promovam um resgate cultural, além de proporcionar um ambiente
agradável, o espaço pode ser muito bem aproveitado para várias práticas
esportivas, desde que disponha de manutenção adequada. A construção de uma
nova dependência da escola trará vários benefícios, pois essa realidade faz com
que seja bastante comum que os professores tenham de rever seus planejamentos,
na tentativa de compensar essas ausências, o que acaba por prejudicar as aulas.
Colombo, 02 de abril de 2019.
A J AJV
Anderson Ferreira da Silva (Anderson Prego)
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