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INDICA ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia à
Exma. Sra. Secretária de Estado de Educação,
Marioneide Angélica Kliemaschewsk, acerca da
necessidade  de  viabilizar  a  construção  de
quadra esportiva com cobertura, iluminação e
arquibancada  no  pátio  da  Escola  Estadual
"JOÃO DE CAMPOS BORGES"- no município de
Barra do Bugres/MT.

       Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após manifestação
favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por
meio do qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelo Diretor da Escola Estadual João de
Campos Borges do município de BARRA DO BUGRES.

JUSTIFICATIVA

Em uma das idas de nossa equipe ao município de Barra do Bugres, os mesmos  tiveram a oportunidade de
visitar a Escola Estadual João de Campos Borges, que faz parte do Grande Bairro Maracanã mais
especialmente na vila Rio Branco, que atende a demanda além deste também do Jardim Centro América.

Conforme nos mostrou o Diretor as crianças e jovens desta Escola Estadual fazem educação física em local
aberto no chão batido, por não haver local adequado para a realização destas atividades.

Como a Escola tem um grande espaço em anexo a mesma, o diretor intercedeu no sentido de que fosse
viabilizado a construção de uma quadra poliesportiva coberta para atender a demanda dos alunos da escola
bem como toda a comunidade dos dois bairros que são próximos à Escola Estadual João de Campos Borges.

A demanda se justifica, tendo em vista que a construção da quadra poliesportiva na Escola é primordial para
o uso dos alunos na prática de educação física e recreação.

Assim, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus
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distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua
regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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