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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia à Secretária de Estado de
Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, solicitando a realização de esforços para a
construção de um pavilhão com mais quatro salas de aula na Escola Estadual Professora
Marly Russo Rodrigues, no Bairro Nova Aquidauana, Município de Aquidauana-MS, para
atendimento de uma demanda de 120 alunos, os quais atualmente tem as aulas ministradas
em uma casa alugada provisoriamente. A presente proposição reflete pedido da Direção
Colegiada da Instituição de Ensino, exposto em requerimento de autoria da Diretora Meire
Aparecida Lima do Espírito Santo da Costa, cuja cópia segue anexa. Justificativa abaixo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 2 de março de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNos últimos tempos, houve um grande crescimento
populacional no Bairro Nova Aquidauana, no Município de Aquidauana-MS. Assim, a Escola
Estadual Marly Russo Rodrigues, a principal da região, passou a ter problemas em relação
ao espaço físico para atender a demanda.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHoje, 120 (cento e vinte) alunos tem as aulas ministradas em
uma casa alugada, de forma provisória, pela Secretária de Estado de Educação. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO ambiente improvisado e inadequado dificulta o
oferecimento de um ensino de qualidade aos muitos jovens e crianças atendidos pela
instituição. Além disso, dificulta também a atuação do Coordenador Pedagógico, que tem
que se deslocar e se dividir entre as duas unidades.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPelo exposto, a construção de um pavilhão com mais quatro
salas de aula é medida urgente para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços
educacionais prestados, justificando o atendimento da solicitação em pauta.

