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Indica ao Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio
Marrafon,  Secretário de Estado de Educação,
Esporte  e  Lazer  -  SEDUC,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Allan Porto, Secretário
Adjunto  de  Obras  e  Estrutura  Escolar,  a
urgente  necessidade  de  reforma  geral  na
Escola  Estadual  Creuslhi  de  Souza  Ramos,
município de Confresa-MT.

Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o Soberano
Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio Marrafon,
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, com cópia ao Excelentíssimo  Senhor Allan
Porto, Secretário Adjunto de Obras e Estrutura Escolar, a urgente necessidade de reforma geral na Escola
Estadual Creuslhi de Souza Ramos, município de Confresa-MT.
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Silvano Amaral
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender à urgente necessidade da reforma Geral da Escola Estadual Creuslhi de
Souza Ramos, município de Confresa-MT.

Conforme documento em anexo, a presente proposição foi requerida pelos vereadores Vanderlei Martins dos
Santos e Geancarlos Francisco Guimarães, com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida aos
alunos. 

A infraestrutura educacional é um dos componentes fundamentais no resultado da qualidade da educação
como um todo. E quando essa questão básica não é preenchida, ou mesmo deixada de lado, além de
acarretar aos profissionais da educação certo desconforto para realização do seu trabalho, os mantém de
"mãos atadas" para o efetivo exercício do ensino.

Além disso, a Constituição Federal, através do artigo 205 estabelece: "A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

Assim, diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, cabe-me levar o assunto ao
conhecimento de meus distintos Pares, aos quais peço, nesta oportunidade, o devido apoio para a sua
regimental acolhida e merecida aprovação.
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