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Indico ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado - Dr. José Pedro Gonçalves Taques, com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado  de  Educação  -  Drº  Marco  Aurélio
M a r r a f o n ,  m o s t r a n d o  a  u r g e n t e  e
imprescindível  necessidade  de  incluir  o
Município  de  Acorizal-MT,  no  “Programa
Muxirum  da  Alfabetização”.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, depois de
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado – Dr. José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado de Educação - Drº Marco Aurélio Marrafon, mostrando a urgente e imprescindível necessidade
de incluir o Município de Acorizal-MT, no “Programa Muxirum da Alfabetização”.

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por finalidade indicar ao
Governador do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Dr. José Pedro Gonçalves Taques, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação - Drº Marco Aurélio Marrafon, mostrando a
urgente e imprescindível necessidade de incluir o Município de Acorizal-MT, no “Programa Muxirum
da Alfabetização”.

De início, imperioso consignar que a Constituição Federal institui a Educação como um dos direitos sociais
dos cidadãos brasileiros, estabelecendo que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da
Família, e, via de consequência, garantindo a qualquer pessoa a possibilidade de ter acesso aos meios de
educação que lhe convém ou que lhes são disponíveis.

Dessa feita, garantir o direito de todas as pessoas à educação reflete diretamente no preceito da
igualdade de todos perante a lei. As diferenças de oportunidade a que estão sujeitos os indivíduos não
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podem afastá-los daquilo que lhes é essencial.

Como sabemos, o estudo possibilita o crescimento da pessoa nos aspectos mental, social e profissional. Os
avanços tecnológicos e o mercado de trabalho cada vez mais competitivo fazem da educação uma das
ferramentas mais valiosas do nosso cotidiano.

Nesse contexto, temos que “O Muxirum da Alfabetização” é um programa do Governo Estadual, através da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer que tem como finalidade contribuir para a redução do
analfabetismo no Estado de Mato Grosso. O programa atende pessoas acima dos 15 anos que não tiveram a
oportunidade de frequentar uma escola e por outras razões ainda estão fora de uma sala de aula. (
http://cos.seduc.mt.gov.br)

Segundo informações da própria Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer o curso é realizado no
período de 6 (seis) meses, com carga horária total de 270 horas, com 2h:30min de duração, durante 4
(quatro) dias da semana. Informam ainda que os parceiros tem liberdade para trabalharem dentro da sua
realidade, em comum acordo entre alfabetizando e alfabetizadores, desde que cumpram a carga horária total,
em até 108 dias letivos.

Noticiam ainda que as aulas são realizadas em salas de aula das escolas das redes municipais e estadual,
salões paroquiais, centros comunitários, sedes de fazendas, igrejas e até mesmo nas residências dos
alfabetizadores e alfabetizandos.

Nesse contexto, temos que o Município de Acorizal conta com aproximadamente 4.628 pessoas com 15
(quinze) anos ou mais, sendo 478 pessoas analfabetas.

Dessa feita, é de primordial importância que o referido Município seja contemplado com o “Programa
Muxirum da Alfabetização”, a fim de reduzir e quiçá extinguir o analfabetismo lá existente.

Por essa razão, conto com o especial empenho do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e do
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, bem como com a aprovação dos demais Pares,
para a efetivação do importante pleito.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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