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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
Exma. Sra. Secretária de Estado de Educação,
Marioneide Angélica Kliemaschewsk, acerca da
necessidade  de  viabilizar  a  montagem  do
laboratório de informática, reforma da cozinha,
construção  de  almoxarifado,  troca  de
alambrado e reforma geral da Escola Marechal
Cândido Rondon, localizada no Distrito de Boa
Esperança, no Município de Tangará da Serra -
MT.

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a 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 Marechal Cândido Rondon. 

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo atender à demanda trazida a este Parlamentar através do Diretor da
Escola Marechal Cândido Rondon, Sr. João Paulo, o qual solicita as seguintes demandas pra referida escola:

Laboratório - Montar a rede lógica e elétrica para 15 computadores.

Aquisição de 10 computadores

R$ 25.000,00

 

Reforma geral da Escola

Pintura, Troca de portas e fechaduras, Refeitório, Troca do piso
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R$ 60.000,00

 

Cozinha

Exaustor/Sugador para fogão industrial

Colocação de azulejos nas paredes

Construção de um almoxarifado

R$ 40.000,00

 

Troca do Alambrado da Escola

R$ 30.000,00

 

A demanda se justifica, tendo em vista a necessidade de ofertar aos alunos um adequado ambiente escolar,
uma vez que a escola apresenta atualmente uma estrutura saturada e envelhecida. Sendo assim, a reforma
da referida Escola, trará um ambiente de qualidade e bem estar aos alunos e funcionários.

 

Assim, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus
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 15 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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