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Indica ao Poder Executivo, notadamente ao Secretário
de Estado de Educação - SEDUCIRO, a necessidade
de reforma e adaptação da Escola Estadual Capitão
Silvio de Farias, no Município de Ariquemes/RO.

o Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma regimental ao Poder
Executivo, notadamente ao Secretário de Estado de Educação - SEDUC/RO, a necessidade de
reforma e adaptação da Escola Estadual Capitão Silvio de Farias, no Município de Ariquemes/RO.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2017.

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,

Tal indicação fundamenta-se no princípio Constitucional da dignidade da pessoa
humana, e como tal é direito amparado pela Constituição Federal no seu Art. 6°, relacionado à I
Saúde e Educação como direito fundamental de cada cidadão, vejamos: I

"Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

É notória a necessidade que a Escola Estadual Capitão Silvio de Farias e
alcançando o objetivo central de proporcionar digna assistência à educação e c nsequen e
melhor rendimento escolar para seus allMàj0\)Amarante390 ArigolândiaPortoVelholRO.
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Algumas dependências da escola encontram-se de forma precana, prejudicando
tanto a educação quanto a saúde física dos estudantes. A estrutura inadequada das salas de
descanso, por exemplo, onde os alunos, que estudam em período integral, mal conseguem um lugar
para se acomodarem no momento de folga, entre as horas que antecedem as aulas do período
vespertino, ficando fadigados muito antes dos términos das aulas.

É urgente a reforma do refeitório, pois o projeto inicial dele apresenta capacidade de
comportar 300 (trezentos) alunos, e hoje apenas 100 (cem) alunos conseguem fazer suas refeições
no local.

Os banheiros são inadequados para o banho, como também para a realização da
higiene bucal, tendo os alunos que utilizarem de torneiras ou mangueiras no pátio para fazerem
suas higienes. !

O auditório e a biblioteca, dois ambientes que deveriam proporcionar comodidade e
tranquilidade para os alunos realizarem seus estudos, não possuem capacidades suficientes para
acomodá-los, nem mesmo fazendo revezamento, uma vez que, não são compatíveis com a
quantidade de alunos mantidos na escola.

O laboratório de informática encontra-se obsoleto no que se refere aos
equipamentos, bem como, a rede de internet é insatisfatória.

É necessária ainda a construção de uma piscina na escola, uma vez que para as
atividades de educação física só existe uma quadra poliesportiva.

Importante salientar, quanto à questão da inclusão escolar de alunos com
necessidades especiais, outra dificuldade vivenciada na escola, pois no momento atua em
desacordo com a lei devido não haver acessibilidade para os alunos portadores dessas necessidades. I

Em atenção à realidade exposta acima, peço apoio dos nobres parlamentares para
aprovação da indicação.

Major Amarante 390 Arigolândia Porto VelholRO.-----------------

Assembleia Legislatlva de Rondônla


