
INDICAÇÃO Nº 22.304/2017

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Es-tado  da  Bahia,  para  que  promova  reforma  e
ampliação  no  Colégio  Estadual  da  Cachoeira,  no
Município de Cachoeira-Ba.

A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art.  n° 139 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia,  vem encaminhar,  através da
Mesa Diretora desta, a indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado da Bahia, Rui Costa, para que adote medidas cabíveis, para reforma
e ampliação no Colégio Estadual da Cachoeira, no Município de Cachoeira-
Ba.

JUSTIFICATIVA

O anseio pelo conhecimento é fator primordial na vida do ser humano, a garantia
ao acesso à educação de qualidade, promove a valorização da dignidade da
pessoa humana,  melhora  a qualidade de vida  e  efetiva  transformação e
socialização dos indivíduos. 

O  CEC-Colégio  Estadual  da  Cachoeira  originou-se  da  Escola  Industrial  de
Cachoeira no final da década de 30. Idealizada e fundada pelo Professor
Salvador da Rocha Passos, permaneceu como Escola Industrial até os anos
iniciais  da  década  de  40  quando  passou  a  se  chamar  Sociedade
Cooperativa Ginásio da Cachoeira.  

Em  19  de  setembro  de  1954,  o  prédio  atual  situado  na  Praça  Ariston
Mascarenhas é inaugurado sob o nome de Ginásio da Cachoeira. O Colégio
Estadual da Cachoeira, como é atualmente denominado, ao longo de suas
atividades já ofereceu cursos como Patologia, década de 70, Administração,
funcionou até 1990, Contabilidade, até 1998, Magistério, de 1977 a 2005 e
Formação Geral, que começou em 1997 e permanece até os dias atuais. 



Conforme dados da Secretaria de Educação da Bahia, o Colégio tem um quadro
de Ensino Médio de 561 alunos Ensino Fundamental - Séries Finais: 361
alunos e Ensino Profissionalizante: 34 alunos. 

Não  obstante,  impende  reconhecer  que  o  Colégio  Estadual  da  Cachoeira
encontra-se sem estrutura física adequada para atender a crescimento do
número de alunos, posto que, a última reforma realizada ocorreu no ano de
1992, há 25 anos.   

Nesse diapasão, com espeque na garantia aos serviços básicos de educação,
indicamos a presente demanda, a fim de que seja realizada a reforma e
ampliação  das instalações físicas  do  Colégio  Estadual  da  Cachoeira,  no
Município de Cachoeira-Ba.  

Face ao exposto, submetemos aos insignes pares a presente indicação.  

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017

Deputado Mirela Macedo
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