
Requerimento - ivjb145m

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: ivjb145m
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
15/03/2018
Requerimento nº 73/2018
Protocolo nº 1001/2018
 

Autor: Dep. Saturnino Masson

Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador, “JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES”
com cópia ao Excelentíssimo Secretario de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Senhor Marcos Marrafon,
devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 28 da
Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo atender no prazo de 20
(vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011. CONSIDERANDO que já houve diversas reuniões,
com relação a instalação da Escola Militar Tiradentes, no município de Tangará da Serra – MT, requeiro de
Vossas Excelências as seguintes informações:

a. Qual a data prevista para a efetiva instalação;

b. Qual escola será a sede;

c. Cronograma de instalação;

d. Previsão de termino das obras;

e. Cópias dos contrato;

f. Previsão do inicio das aulas.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo trazer para esta Casa de Leis informações sobre a instalação da
Escola Militar Tiradentes, no município de Tangará da Serra – MT, haja vista que conforme matérias em
anexo, já foram feitas várias reuniões, a respeito do assunto, e inclusive ficou acordado que neste ano de
2018 estaria em funcionamento.

A escola militar Tiradentes, é uma escola que a população Tangaraense almeja muito, já que esta tem uma
filosofia de dar ao educando uma cultura solidificada na disciplina e na hierarquia militar, onde os fatores
éticos-sociais são preponderantes no senso critico, no raciocínio analógico do ser, proporcionando uma visão
consciente da democracia formando o futuro cidadão para o exercício prévio da cidadania.
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Por estas fundamentadas razões, esperamos do Soberano Plenário, o apoio ao presente Requerimento.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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