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Com fundamento no artigo 183, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado com os artigos 10, parágrafo
único e 28, ambos da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado REQUERIMENTO ao Governador do Estado Mauro Mendes Ferreira, com cópia para a
Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso Marioneide Angélica Kliemaschewsk, solicitando a
RELAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE SERÃO REFORMADAS E/OU AMPLIADAS NO ANO DE
2020, com os seguintes detalhamentos:

a) quais escolas serão reformadas e/ou ampliadas, mencionando quais os serviço que serão realizados em
cada escola;

b) se a reforma e/ou ampliação acarretará alteração no funcionamento regular da escola e, em caso
afirmativo, quais as providências que serão tomadas para minimizar os impactos no processo de ensino e
aprendizagem;

c) apresentar o cronograma das obras a serem realizadas em cada unidade escolar a ser reformada e/ou
ampliada (com data de início e término);

d) o valor da reforma e/ou ampliação de cada unidade escolar. 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

O presente requerimento decorre da necessidade de tomar conhecimento sobre quais as escolas que estão
previstas reformas e/ou ampliações no ano de 2020, bem como, o tipo e amplitude do serviço que será realizado
em cada escola; além de mencionar se a reforma e/ou ampliação afetará o funcionamento regular da escola.

Estas informações possibilitarão a este Gabinete Parlamentar responder as demandas de pais, professores, alunos
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e interessados em saber se a escola de seu bairro, município ou região, será contemplada com reforma e/ou
ampliação consideradas necessárias.

Sendo  assim,  conto  com o  apoio  dos  demais  Deputados  e  Deputada,  para  a  acolhida  e  aprovação  deste
Requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Março de 2020

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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