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INDICA à Secretária de Estado da Educação, a
necessidade  de  aquisição  e  instalação  de
bebedouros na Escola Estadual Virgílio Corrêa
Filho,  localizada  na  Rua  dos  Angicos,  1127,
Residencial Paraíso, Nova Mutum-MT.

Com fulcro no que dispõe o Art. 160 e seguintes do Regimento Interno, indico à Mesa Diretora, após ouvido
o Soberano Plenário, que encaminhe indicatório à Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da
Educação, Professora Marioneide Angélica Kliemaschewsk, a necessidade de aquisição e instalação de
bebedouros, na Escola Estadual Virgílio Corrêa Filho, localizada na Rua dos Angicos, 1127, Residencial
Paraíso, Nova Mutum-MT. 

JUSTIFICATIVA

 

 

 

O consumo de água pelos alunos da Escola é consideravelmente alto, tendo em vista as condições de clima
do Estado, às atividades dos alunos, sobretudo, quando realizam aulas de educação física ou recreacionais,
por isso, que se requer mais de um bebedouro e que a visita técnica da SEDUC poderá determinar. 

A aquisição e instalação de bebedouros na Escola têm como objetivo proteger a saúde dos alunos com a
oferta de água potável e em temperatura adequada para que possa ser consumida pela comunidade escolar.
Deve-se, ainda, observar a necessidade de revisão das instalações hidraúlicas para que se ajustem as
necessidades geradas pelos bebedouros.

Trata-se de uma medida necessária que permitirá ganho de saúde e  qualidade de vida. A escola possui
aproximadamente 906 alunos, conforme relatou o diretor do estabelecimento, professor Cristiano Spat de
Ávila, quando de visita realizada por este Gabinete Parlamentar a referida escola.
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Sendo assim, conto com o apoio dos demais Deputados e Deputada, para a acolhida e aprovação desta
Indicação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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