
Indicação - swxl54zh

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: swxl54zh
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
28/11/2019
Indicação nº 5591/2019
Protocolo nº 10285/2019
 

Autor: Dep. Delegado Claudinei

INDICO ao Excelentíssima Senhora Secretaria
de  Educação,  com  cópia  ao  Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso a
necessidade de realizar a reforma e ampliação
da Escola Estadual Diva Huguiney de Siqueira
Bastos, no município de Cuiabá-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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar a reforma e ampliação da Escola Estadual Diva Huguiney
de Siqueira Bastos, no município de Cuiabá-MT. 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar a reforma e ampliação da Escola Estadual Diva Huguiney de
Siqueira Bastos, no município de Cuiabá-MT.                           

A Escola Estadual Diva Huguiney de Siqueira Bastos, conhecida por ter o padrão Blairo Maggi, está
localizada na Avenida Senador Jonas Pinheiro, bairro Jardim Aroeira, em Cuiabá-MT e foi inaugurada no dia
23 de novembro de 2003.

Ela atende alunos das series iniciais da 1ª a 5ª, com 155 alunos, na série finais do 6º ao 9º ano, com 385
alunos, nos três turnos.  Lembrando ainda, que atende ainda educação de jovens e adultos

Esta escola ficou conhecida como Escola Modelo justamente pela infraestrutura que ofereceria para os
frequentadores, porém com o tempo tudo foi se deteriorando.

Contudo, a unidade escolar encontra-se com diversos problemas em sua estrutura física, necessitando de
reparos elétricos e estruturais.

Alem disso, ao fundo do lote, a quadra de esportes está abandonada e necessita de reforma, pois devido a
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precariedade acaba funcionando como abrigo de pombos. O que se torna perigoso para os alunos que la
estudam.

Ainda, devido a quantidade de alunos na região, seria necessária a construção de mais 6 salas de aulas para
conseguir atender estes alunos.  

Outra demanda, se trata de reforma da piscina que, mesmo sendo uma das poucas escolas que têm esse
tipo de lazer, devido a precariedade, a mesma não pode ser utilizada.

                                                                             

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de
Mato Grosso, seja viabilizado a referida ampliação e reforma da Escola Estadual Diva Huguiney de Siqueira
Bastos. Uma vez que, educação de qualidade é um direito fundamento previsto na Magna Carta de 1988,
p o i s  r e s g u a r d a  a  s e g u r a n ç a  e  a  d i g n i d a d e  d o s
alunos.                                                                                          

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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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