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INDICO ao Excelentíssima Senhora Secretária
Estadual  de  Educação,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade de realizar a construção de uma
escola estadual no bairro Vila Nova Esperança,
para  atender  a  população  do  município  de
Peixoto de Azevedo-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 realizar a construção de uma escola estadual no bairro Vila Nova
Esperança, para atender a população do município de Peixoto de Azevedo-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar a construção de uma escola estadual no bairro Vila Nova
Esperança, para atender a população do município de Peixoto de Azevedo-MT.

Chegou ao conhecimento deste gabinete, através da Sra. Fátima Martins Guerrero, Presidente da
Associação dos Conselhos Comunitário de Segurança Pública – ACONSEG, do município de Peixoto de
Azevedo-MT, informações sobre a demora na construção de uma Escola Estadual no Bairro Nova Esperança.

No Bairro Nova Esperança existia a Escola Estadual Luciene Cardosos, que estava em estado precário e
insalubre. Porém há aproximadamente dois anos, foi aprovada a demolição e a construção de uma nova
escola no local, com um orçamento de mais de dois milhões de reais.

A demolição ocorreu logo após a aprovação da obra e contou com a ajuda da prefeitura para demolir e
realizar limpeza do terreno. No entanto, desde então não foi dado mais andamento na obra, e as crianças
que estavam matriculadas na unidade tiveram que ser transferidas para escolas mais próximas.
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Desta forma, apresento esta indicação, para que a construção dessa escola, seja retomada com urgência,
tendo em vista que o Estado de Mato Grosso, necessita levar educação de qualidade para população,
visando garantir o desenvolvimento social, econômico e cultural dos jovens.

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 06 de Outubro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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