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INDICO ao Excelentíssima Senhora Secretaria
de  Educação,  com  cópia  ao  Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, a necessidade de
realizar reforma da Escola Estadual Professor
Carlos  Pereira  de  Barbosa,  no  município  de
Rondonópolis-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 reforma da Escola Estadual Professor Carlos Pereira de
Barbosa, no município de Rondonópolis-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar reforma da Escola Estadual Professor Carlos Pereira de
Barbosa, no município de Rondonópolis-MT.   

A Escola Estadual Professor Carlos Pereira de Barbosa, está localizada na Avenida Inglaterra, n°323, bairro
Jardim Europa, no município de Rondonópolis-MT.

Em três de Dezembro de 1992 foi criada e denominada Escola Estadual Prof. Carlos Pereira Barbosa,
através do Decreto governamental de número 3268/1993 de Janeiro do mesmo ano. Naquele período
contava com 400 alunos e 20 profissionais da educação.

No mês de Setembro de 2018, a escola completou 25 anos, e naquela época contava com 600 alunos e o no
seu quadro geral de trabalho contava com 63 pessoas.

Contudo, atualmente a referida escola encontra-se com sua estrutura fisica totalmente deteriorada, pois há
muito tempo não passa por reforma. Posto isso, segue algumas das necessidades demandadas para a
Escola:
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1 – troca de todo o telhado e do forro da Escola, uma vez que o estado do mesmo compromete
sobremaneira a segurança dos educandos, professores e funcionários da escola, tal fato é constante por
conta de infiltrações, goteiras quando chove e a infestação de cupins;

2 – reforma e ampliação da cozinha e do refeitório, uma vez que o espaço disponibilizado para os mesmos é
pequeno, precário e insalubre.

3 – reforma na rede elétrica e em toda estrutura e equipamento elétricos existentes na Escola (ventiladores,
ares-condicionados e etc...). Tendo em vista que, a maioria das salas não disponibilizaram de
ar-condicionado;

4 – reforma na estrutura da escola, tendo em vista que algumas paredes estão diversas rachaduras e o muro
está caindo;

5 – pintura de toda a escola e  troca das janelas quebradas;

6 – reforma dos banheiros feminino e masculino;

7 – reforma dos portões da unidade, pois atualmente os mesmo estão danificados;

8 – aquisição de mesas e cadeiras, tendo em vista, maioria das que a escola dispõe estão sem condições de
uso.

Além disso, vale ressaltar que no dia 07/01/2020, o Corpo de Bombeiros Militar foi até a referida Escola e
apontou diversas irregularidades. Delas, uma das mais graves é a inexistência de sistema de segurança
contra incêndio.                                                                                    

Entretanto, sabe-se que educação de qualidade é um direito fundamento previsto na Magna Carta, portanto,
solicitamos que tal reforma seja atendida com urgência, resguardada assim, a segurança e a dignidade dos
alunos da referida Escola.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de
Mato Grosso, seja viabilizado a reforma integral da Escola Estadual Professor Carlos Pereira de Barbosa, no
município de Rondonópolis-MT.                                                                                                 

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 08 de Janeiro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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