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Indica ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Educação,  Permínio Pinto Filho,  a
necessidade de viabilizar recursos necessários
para a construção da Escola Estadual "Benedita
de  Almeida",  localizada  no  Distrito  Arruda,
município de Rosário Oeste.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, a necessidade de
viabilizar recursos necessários para a construção da Escola Estadual "Benedita de Almeida", localizada no
Distrito Arruda, município de Rosário Oeste.
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JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual "Benedita de Almeida" foi estadualizada no ano de 2014 e hoje ela tem 320 (trezentos e
vinte) alunos matriculados entre os períodos matutino, vespertino e noturno no ensino fundamental e médio.

Em razão do grande número de alunos, a Escola necessita urgente da construção de um novo prédio escolar,
destarte que a Escola já possui um terreno doado para o Estado e devidamente documentado, necessitando
somente dos recursos necessários para a construção do prédio.

Importante salientar que a escola tem o objetivo de implantar o curso técnico agrícola para profissionalizar os
alunos que terminam o ensino médio regular e tem que sair para outros municípios a procura de emprego,
em razão da grande dificuldade de trabalho na localidade.

Lembrando que, o curso técnico agrícola será no período integral, e com isso irá tirar os adolescentes de
situações vulneráveis que assolam o distrito, como por exemplo, o vício das drogas. Ademais, diante da
conjuntara sócioeconômica atual, se faz necessário promover meios para que as comunidades se
desenvolvam e nesse contexto, os jovens devem ser amparados para que ao atingirem a idade adulta,
possam ingressar no mercado de trabalho, devidamente preparados.

Como pode observar, a construção da  Escola Agrícola no Distrito de Arruda, que abrange outras 05 (cinco)
comunidades, será um marco decisivo para fixar os jovens na região e desenvolver práticas agrícolas que
impactarão na qualidade de vida de centenas de famílias.

Buscando uma melhoria neste quadro e observando o dever do Estado na promoção e incentivo a educação,
conforme o disposto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, apresenta-se a presente indicação.

Com isso, por se tratar de um pedido de suma importância, contamos desde já com o apoio dos Nobres
Pares para sua aprovação e seu acolhimento pelas autoridade competentes.
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