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INDICO  a  Excelentíssima  Senhora  Prefeita
Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, com
cópia a Excelentíssima Senhora Secretária de
Estado de Educação e ao Excelentíssimo Senhor
Governador  do  Estado,  a  necessidade  de
realizar  a  conclusão  da  obra  da  quadra  de
esportes  e  reforma  da  Escola  Municipal
Professor  Jacondino  Bezerra,  localizada  no
Distr i to  de  João  Carro,  Chapada  dos
Guimarães-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 conclusão da obra da quadra de esportes e reforma da
Escola Municipal Professor Jacondino Bezerra, localizada no Distrito de João Carro, Chapada dos
Guimarães-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Municipal e Estadual a necessidade de realizar a conclusão da obra da quadra de esportes e
reforma da Escola Municipal Professor Jacondino Bezerra, localizada no Distrito de João Carro, Chapada
dos Guimarães-MT.

A Escola Municipal Professor Jacondino Bezerra é municipal, mas o alunos que lá estudam são do Estado.
Desta forma, seria necessário unir forças para conseguirmos a reforma desta escola.

A escola municipal possui 129 alunos (segundo dados do Censo Escolar de 2018) em Educação Infantil e
Ensino Fundamental I.

Quanto a reforma geral da escola,  entre as necessidades estão: pintura, troca do telhado,   pois durante os
períodos de chuva cai agua dentro das salas, troca da afiação elétrica.
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Já quanto a retomada da obra da quadra de esportes, a mesma teve inicio há cerca de um ano atrás. Ocorre
que,  a empresa responsável paralisou a obra e, até o presente momento não informou o motivo e nem
apresentou nenhum cronograma com data para a retomada. 

Desta forma, apresento esta indicação, para que aa demandas desta Escola seja atendida, visto que, o
Estado de Mato Grosso, em parceria com seus municípios, necessitam levar qualidade de vida e educação
para população visando o bem estar social.

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 18 de Dezembro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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