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Indica à Secretaria de Estado da Educação, a
CONSTRUÇÃO  DE  ESCOLA  ESTADUAL  no
distrito  de  Nova  Esperança,  município  de
Cuiabá-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, CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL no
distrito de Nova Esperança - município de Cuiabá-MT.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

As comunidades que integram o distrito de Nova Esperança, Pequizeiro, Aricá e Novo Aricá, através de visita
deste Gabinete Parlamentar, solicitaram a intervenção para que se pleiteuie a construção de escola estadual
de ensino médio, uma vez que existe apenas a EMEBEC Nova Esperança, na Rua 16, que atende o ensino
fundamental.

Para complementar seus estudos, os alunos precisam se deslocar mais de dez quilômetros em direção a
Santo Antonio de Leverger ou ao bairro Parque Cuiabá, na Capital.  Como são jovens que já desenvolvem
atividades laborativas, estudam no período noturno sendo que o tempo consumido com deslocamento
prejudica o rendimento e compromete seu tempo de repouso. Além disso, o transporte coletivo apresenta
atrasos ou os ônibus tem problemas mecânicos, o que faz com que percam aulas. 

Diante disso, as comunidades que integram o distrito de Nova Esperança e adjacências, aproximadamente
duas mil famílias, solicitam a construção de escola, o que irá resolver o problema e estimular todos a
matricularem-se e dedicarem-se aos estudos.
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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 12 de Fevereiro de 2020

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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