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Indico  ao  Excelentissimo  Governador,  Mauro
Mendes, com cópia a secretaria de Estado de
Educação,  Marioneide  Kliemacheski,  para  o
atendimento das demandas da Escola Estadual
Boa  Esperança  no  município  de  Campo
Verde/MT.

Com Fulcro No Art. 160-II, Requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário, que seja
remetida esta Indicação ao Excelentissimo Governador, Mauro Mendes, com cópia a secretaria de Estado de
Educação, Marioneide Kliemacheski, para o atendimento das demandas da Escola Estadual Boa Esperança
no município de Campo Verde/MT.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento ao pedido formulado pela própria escola juntamente com a comunidade e ainda nos
direcionado, reinteramos essa proposição em forma de indicação, para o atendimento das demandas
relacionadas abaixo da  Escola Estadual Boa esperança, que atendem cerca 300 alunos, do município de
Campo Verde.

Reforma da Infraestrutura Física, recebida oficialmente pelo Governo do Estado em 2015, sendo que após●

sete anos de uso, a situação no local é precária, com riscos de acidentes para alunos e profissionais de
educação.
Reforma da quadra poliesportiva.●

Construção de vestiários, banheiros e bebedouros anexo a quadra poliesportiva.●

Construção de poço artesiano, uma vez que o fornecimento de água é realizado por um equipamento da●

prefeitura e que fica fora das dependências da escola.
Aquisição de novos equipamentos para o laborátorio de informática.●

Aquisição de equipamentos para cozinha (Refrigerador e Exaustor).●

Construção de cobertura em frente para o desembarque de alunos.●
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Em atenção ao pedido acima descrito e diante da necessidade e relevância da proposição, bem como a
importância para a comunidade local, é que encaminho para aprovação dos nobres pares desta Casa de
Leis e consequentemente envio ao Poder Executivo de Mato Grosso para as providências necessárias.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Dezembro de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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