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INDICO aos representantes da bancada federal
de Mato Grosso, com cópia ao Senhor Ministro
de Educação, a necessidade de retomada das
obras  de  construção  da  escola  técnica  do
município de Juara/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 retomada das obras de construção da escola técnica do município
de Juara/MT.

JUSTIFICATIVA

O presente se dá em atendimento à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de Juara/MT, cujo
objeto se trata da necessária liberação de recursos para prosseguimento da obra de construção da escola
técnica do município de Juara/MT.

Importante destacar que a referida escola se trata de unidade educacional com objetivo de profissionalizar os
trabalhadores de uma região que possui grande participação na produção agrícola do Estado de Mato
Grosso.

O mercado compete cada vez mais pelos melhores talentos e em muitas ocasiões as empresas
mato-grossenses necessitam buscar a mão de obra qualificada em outras localidades, razão pela qual
mostra-se de grande importância a capacitação profissional da população do vale do Arinos e a consequente
retomada das obras.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Maio de 2020

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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