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INDICA AO GOVERNADOR DO ESTADO, COM
CÓPIA AO SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL,
A O  S E C R E T Á R I O  D E  E D U C A Ç Ã O  A
NECESSIDADE  DE  DESTINAR  RECURSOS
PARA  A  ESCOLA  ESTADUAL  SEVERIANO
NEVES,  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  FÉLIX  DO
ARAGUAIA,  PARA  A  RECONSTRUÇÃO  DA
QUADRA DE ESPORTES,  ARQUIBANCADAS E
DEMAIS EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A PINTURA DA
ESCOLA E DE MESAS COM ASSENTOS PARA O
REFEITÓRIO E MATERIAIS ESPORTIVOS.

       

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Governador do
Estado, com cópia ao Secretário-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Educação, da necessidade
de destinar recursos para a ESCOLA ESTADUAL SEVERIANO NEVES, DO MUNICÍPIO DE SÃO
FÉLIX DO ARAGUAIA, para a reconstrução da quadra de esportes, arquibancadas e demais
equipamentos, bem como para a aquisição de 10 (dez) latas de tinta vermelha e 10 (dez) latas de
tinta amarela, bem como recursos para a mão de obra da pintura da escola e para a aquisição de 10
(dez) mesas com assentos para o refeitório e materiais esportivos para todas as modalidades.

 

JUSTIFICATIVA

Através de expediente encaminhado ao meu gabinete pela diretora da ESCOLA ESTADUAL SEVERIANO
NEVES, DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, foram solicitados recursos para a reconstrução da
quadra de esportes, arquibancadas e demais equipamentos, bem como para a aquisição de 10 (dez) latas de
tinta vermelha e 10 (dez) latas de tinta amarela, bem como recursos para a mão de obra da pintura da escola
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e para a aquisição de 10 (dez) mesas com assentos para o refeitório e materiais esportivos para todas as
modalidades, tendo em vista o péssimo estado em que se encontra a atual quadra de esportes, cujo muro
em ruínas inclusive representa perigo à incolumidade das crianças, adolescentes e demais pessoas que
circulam no local, além das atuais mesas e assentos do refeitório e da pintura, que estão todos em estado de
calamidade.

 

Destarte, no intuito de propiciar meios de acesso à educação e à dignidade às crianças e adolescentes que
estudam nesta escola, apresento o pleito, aguardando sua aprovação pelos demais Pares e acolhimento
pelos órgãos competentes.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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