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I N D I C O  a o  E x c e l e n t í s s i m o  S e n h o r
Secretário-chefe  da Casa Civil,  com cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Educação, a necessidade de reforma da escola
estadual  Francisco  Dourado no  município  de
Barra do Garças.

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 à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil, com cópia ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado de Educação, a necessidade de reforma da escola estadual Francisco Dourado
no município de Barra do Garças por solicitação do vereador Geraldino Alves Rodrigues Neto.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência de ofício enviado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar da Escola Estadual Francisco Dourado, ao vereador do município de Barra do Garças, Geraldino
Alves Rodrigues Neto que explana que a escola está localizada no Bairro Jardim Amazônia, na Avenida
Araguaia e atende moradores de 04 bairros do entorno, sendo a única escola estadual próxima desses
bairros que oferta anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

 

Informam que a Escola Francisco Dourado desde a sua criação em 15/09/1981, nunca passou por uma
reforma, e que os espaços continuam com as mesmas características físicas de 40 anos atrás. Afirmam que
a estrutura da escola, em alguns ambientes apresenta estado crítico, com rachaduras nas paredes, telhados
desnivelados, apresentando um grande número de goteiras, instalação elétrica precária, além de insuficiente,
não sendo possível nem mesmo a climatização dos ambientes e que inclusive, conforme vistoria do Corpo
de Bombeiros realizada em 2011, toda a construção foi condenada por oferecerem risco a estudantes e
profissionais que ali laboram.
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Ainda, O espaço da escola não possui biblioteca, sala de vídeo, sala de recurso, laboratório de ciências, bem
como o refeitório não oferta ambientes adaptados aos portadores de necessidades, como banheiros e
rampas de acessibilidade.

 

A instalação hidráulica encontra-se em estado crítico, com obstruções dos canos e infiltrações nas paredes.

 

Diante disso, solicitam com urgência uma providência, para uma reforma geral, prezando pelo bem-estar e
segurança dos estudantes e profissionais da escola.

 

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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Maio de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual

2


