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Indica  à  SEDUC/MT,  a  necessidade  da
construção  de  muro  no  entorno  da  Escola
Estadual  Cerejeira,  no  Distrito  de  Japuranã,
município de Nova Bandeirantes/MT.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, depois de ouvido o Soberano Plenário,
que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a) de Estado de
Educação de Mato Grosso, mostrando-lhe a necessidade da construção de muro no entorno da Escola
Estadual Cerejeira, no Distrito de Japuranã, município de Nova Bandeirantes/MT.
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Luciane Bezerra
Deputada Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fim, indicar ao Poder Executivo
Estadual, através da Secretaria de Estado de Educação, a necessidade da construção de muro no
entorno da Escola Estadual Cerejeira, no Distrito de Japuranã, município de Nova Bandeirantes/MT.

As escolas são instituições imprescindíveis para o desenvolvimento e para o bem estar das pessoas e da
sociedade. É na escola que a grande maioria das crianças e dos jovens aprendem uma diversidade de
conhecimentos, por isso ela desempenha um papel fundamental e insubstituível na consolidação das
sociedades democráticas, baseadas no conhecimento, na justiça social, na igualdade, na solidariedade e em
princípios sociais e éticos.

Sabemos que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e pela falta de oportunidades ao
exercício de muitos dos direitos fundamentais do cidadão. Esta realidade, por vezes, é tão forte que a
simples disponibilização do ensino público e gratuito não é suficiente para assegurar a segurança e
tranquilidade da criança na escola.

Por esta razão, a ausência do muro ao redor da Escola Cerejeira faz com que esta fique totalmente exposta
ao vandalismo, além de deixar os alunos vulneráveis a qualquer tipo de violência que migra das ruas,
tornando-se a presente indicação indispensável e justificável.

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar a presente indicação legislativa, esperando-se que a
aludida seja coroada de êxito através de sua exequibilidade pelo Poder Executivo Estadual, medida de
direito e da mais lídima justiça social.
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