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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Mauro Mendes, com cópias ao Exmo. Sr.
Secretário  da  Casa  Civil,  ao  Exmo.  Sr.
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e
a Magnífica Reitora da UNEMAT, mostrando a
urgente  necessidade  de  envidarem  esforços
para  a  implantação  de  um  Campus  da
Universidade  Estadual  do  Estado  de  Mato
Grosso  –  UNEMAT,  no  município  de  Rosário
Oeste.

       Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação
favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por
meio do qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelos clamores dos moradores destes dois
populosos municípios.

JUSTIFICATIVA

Rosário Oeste remonta a sua fundação a 1757, quando imigrantes atraídos pela fertilidade do solo da região
aí se estabeleceram, e pela mão dos escravos construíram uma capela, trazendo do Rio de Janeiro uma
estátua de Nossa Senhora do Rosário, que deu origem ao nome do povoado, mais tarde vila . Elevado á
condição de cidade com a denominação de Rosário Oeste, pela lei estadual 772, de 16-07-1918.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede. Hoje este
município é o polo pelo qual gravitam os habitantes de Nobres, Jangada, e Nossa Senhora do Livramento,
cujos filhos destes munícipes são obrigados a saírem de seus municípios par falta de opção de um estudo
superior qualificado que pode ser oferecido por uma implantação de um Câmpus Universitário.

 Por outro lado temos a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, criada inicialmente em 1978
como Instituto Superior de Cáceres, que em 1993, através da Lei Complementar Nº 30, institui-se a
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Hoje, a Unemat possui 13 câmpus, 17 núcleos
pedagógicos e 24 polos educacionais de Ensino a Distância. Cerca de 22 mil acadêmicos são atendidos em
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60 cursos presenciais e em outros 129 cursos ofertados em modalidades diferenciadas. 

A missão da UNEMAT é: “oferecer educação superior pública de excelência, promovendo a produção
do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão de maneira democrática e plural,
contribuindo com a formação de profissionais competentes, éticos e compromissados com a
sustentabilidade e com a consolidação de uma sociedade mais humana e democrática”.

É deste ensino qualificado que a sociedade de Rosário Oeste e os municípios circunvizinhos clamam para
seus filhos e por esta razão em  face do exposto e para que o objetivo desta possa ser planejada a
instalação de um CÂMPUS DA UNEMAT no município de Rosário Oeste, na forma aqui justificada,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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