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INDICO ao Excelentíssima Senhora Secretaria
de  Educação,  com  cópia  ao  Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, a necessidade de
dar  continuidade  na  reforma  da  Escola
Estadual  Santa  Elvira,  no  distrito  de  Santa
Elvira, município de Juscimeira-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 dar continuidade na reforma da Escola Estadual Santa Elvira, no
distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de dar continuidade na reforma da Escola Estadual Santa Elvira, no
distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira-MT.   

A Escola Estadual Santa Elvira, está localizada em Rua Geni, Bairro: Distrito De Santa Elvira - CEP:
78816000, distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira - Mato Grosso.  Atualmente, a Escola atende
cerca de 280 alunos, entre os períodos matutino e vespertino.

Contudo, deram inicio a reforma da Escola, porém a obra não foi finalizando e há quatro anos a mesma
encontra-se parada, se tornando um local insalubre, servindo de abrigo para pombos e outros animais
transmissores de doenças.

A Escola encontra-se em pleno funcionamento, porém com vários pontos inacabados, tais como: rede
elétrica, quadra esportiva e refeitório, além da falta de mesas e cadeira para os alunos.

Tendo em vista que, a educação de qualidade é um direito fundamento previsto na Magna Carta, portanto,
solicitamos que tal reforma seja atendida com urgência, resguardando assim, a segurança e a dignidade dos
alunos da referida Escola.
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Estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso,
no sentido de que viabilizem a reforma integral da Escola Estadual Santa Elvira.   

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 05 de Março de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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