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Com base no que dispõe os artigos 76, IV; 154, IX e 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEIRO à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de
AUDIÊNCIA PÚBLICA, na data de 24 de março de 2017, às 9hs, no Auditório Milton Figueiredo, na
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, para debater sobre o seguinte tema: a
reforma do ensino médio e a sua relação com a educação de Mato Grosso, Com base no que dispõe os
artigos 76, IV; 154, IX e 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
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JUSTIFICATIVA

Justifica-se a solicitação da presente audiência pública devido as modificações legais ora realizadas na Lei
de diretrizes e bases da educação nacional - Lei 9394/96, pelo Ministério da Educação que atinge
diretamente o modelo até então ofertado aos estudantes. Em MT o ensino médio, de responsabilidade do
governo do estado, assim como, o ensino privado, que precisam de esclarecimento sobre o novo modelo
serão convidados a debater com esta casa de leis o futuro do ensino médio e as questões pertinentes as
modificações em pauta na nova lei. Para tanto, convidar-se-á as instituções superiores formadoras dos
profissionais, SEDUC, MEC, comissão de educação da câmara federal, as escolas ofertantes, públicas e
privadas, do Conselho Estadual de Educação, comissão de educação da AL, Sintep, instituições que
representam os estudantes e a sociedade civil, usuária da educação.

Diante do explicitado justifica-se a a necessidade da discussão, haja vista, ser do interesse dos jovens de MT
no que se refere a formação dos mesmos.
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