
INDICAÇÃO Nº 107/2021. 
 

AUTORA:         Vereadora: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA -DEM 
 

Indica ao Excelentíssimo Deputado Estadual 
Sebastião Machado Rezende com cópia para o 
Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 
Singolano, a necessidade de se viabilizar uma 
EMENDA PARLAMENTAR, para fins de adquirir 16 
ar-condicionado de 24.000 BTUs e recursos para 
finalizar a parte elétrica na Escola Estadual Dr. Ytrio 
Corrêa. 

 

Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que 
seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Deputado Estadual 
Sebastião Machado Rezende com cópia para o Excelentíssimo Prefeito Municipal 
Claudinei Singolano, a necessidade de se viabilizar uma EMENDA PARLAMENTAR, 
para fins de adquirir 16 ar-condicionado de 24.000 BTUs e recursos para finalizar 
a parte elétrica na Escola Estadual Dr. Ytrio Corrêa. 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 14 de junho 

de 2021.   
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Essa Indicação vem de encontro a necessidade dos 
alunos e vai de forma significativa contribuir para uma Educação de 
qualidade, uma vez que dará melhor estrutura para os nossos alunos, um 
melhor atendimento, conforto e comodidade aos mesmos na escola, além 
disso, a climatização de ambientes permite renovar o ar, impedindo a 
proliferação de fungos e bactérias, tornando o local, por consequência, 
mais saudável e adequado ao ambiente.  

O bem-estar dos jovens que estão em aula melhora 
o aprendizado. Não tendo dúvidas que um aluno que está se abanando 
está muito mais preocupada em amenizar o calor do que em aprender o 
que a professora está explicando. 

 O ar condicionado deixou de ser um item de ‘luxo’ 
e passou a ser uma necessidade, especialmente em razão de nosso clima 
quente em Mato Grosso. Os alunos passam um período na escola e, 
especialmente nas estações quentes, precisamos dos aparelhos nas salas 
de aula. 

Assim, solicito apoio do nobre Vereadores para 
aprovação desta proposição.  

 
Plenário das Deliberações, Cezalpino Mendes 

Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 
em 14 de junho de 2021. 
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