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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Educação,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  reforma  da  Escola  Estadual
ONECIDIO  MANOEL  DE  RESENDE,  no
município  de  Alto  Araguaia-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo as autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de reforma da Escola Estadual ONECIDIO MANOEL DE RESENDE,
no município de Alto Araguaia-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de reforma da Escola Estadual ONECIDIO MANOEL DE RESENDE, no
município de Alto Araguaia-MT.

Conforme informações recebidas, referida escola encontra-se com estrutura defasada, necessitando de uma
reforma geral urgente conforme passamos a relatar os problemas identificados.

De início, deve ser destacado que, a Escola Estadual Onecidio Manoel de Resende esta localizada na Zona
Rural no Distrito do Buriti no município de Alto Araguaia/MT.

Referida escola atende a comunidade lecionando aulas para o ensino fundamental I e II além do ensino
médio.

Conforme pode ser observado nas fotografias em anexo, a estrutura possui diversas rachaduras, forro do
teto caindo, além de se observar infiltrações. Também deve ser consignado que a fossa da escola
(localizada atrás da janela da cozinha) encontra-se danificada, comprometendo os procedimentos
higiênico-sanitários na preparação da merenda escolar.
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Em tempo, registramos que a escola possui laboratório de informática que não funciona, uma vez que os
equipamentos encontram-se defasados conforme já constatado por servidores do Estado.

No mesmo sentido, destaca-se que o local intitulado como biblioteca possui praticamente apenas livros
didáticos, ou seja, denota-se uma carência de livros literários para as crianças e adolescentes.

Noutro enfoque, ainda ressaltamos que em decorrência da sua qualificação ser uma Escola da Zona Rural, a
merenda escolar fornecida para os alunos é aquela compatível com almoço e jantar em decorrência do
tempo que alguns alunos levam no deslocamento entre suas residências e o estabelecimento de ensino.

Tal situação, eleva os custos da merenda escolar, razão pela qual, pleiteamos a revisão dos custos da
merenda escolar destinada a Escola Estadual Onecidio Manoel de Resende.

Assim, a existência do Estado se justifica para executar políticas públicas que estejam em conformidade com
o Direito Social da Educação previsto no art. 6º da Constituição Federal.

É neste sentido que apresento esta indicação, visto que, o Estado de Mato Grosso, possui o dever de
proporcionar meios para que seus cidadãos tenham acesso a educação conforme preconizam os art. 23,
inciso V c/c art. 205 da Constituição Federal.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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