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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Estado da
Casa Civil Pedro Jamil Nadaf, a Excelentíssima
Senhora  Secretária  de  Estado  de  Trabalho  e
Assistência  Social  -  SETAS  Roseli  Fátima
Barbosa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de
Cuiabá - MT Mauro Mendes, ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Várzea Grande - MT Wallace
Guimarães, ao Magnífico Reitor da UNEMAT -
Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva e a Magnifica
Reitora  da  UFMT  -  Prof.  Dra.  Maria  Lúcia
Cavalli  Neder,  a  necessidade de se promover
estudos  para  a  implantação  na  conurbação
formada pelos Municípios de Cuiabá e Várzea
Grande, de programa similar ao que foi lançado
pela  Universidade  de  Brasíl ia  -  UNB,
denominado "Escola de Formação Permanente
para o Protagonismo do Movimento Nacional
da  População  em  Situação  de  Rua",  cuja
iniciativa é da pesquisadora Rose Barbosa em
parceria com a Prof. Maria Lúcia Leal (matérias
em anexo).

        Com fulcro no art. 160 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, requeremos à
Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao Excelentíssimo Senhor Secretário da
Estado da Casa Civil Pedro Jamil Nadaf, a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Trabalho e
Assistência Social - SETAS Roseli Fátima Barbosa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Cuiabá - MT
Mauro Mendes, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Várzea Grande - MT Wallace Guimarães, ao
Magnífico Reitor da UNEMAT - Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva e a Magnifica Reitora da UFMT - Prof. Dra.
Maria Lúcia Cavalli Neder, mostrando a necessidade de se promover estudos para a implantação na
conurbação formada pelos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, programa similar ao lançado pela



Universidade de Brasília - UNB - "Escola de Formação Permanente para o Protagonismo do Movimento
Nacional da População em Situação de Rua", que visa fortalecer a luta da população que vive nas ruas pela
democratização do acesso a seus direitos, cuja iniciativa é da pesquisadora Rose Barbosa em parceria com
a Prof. Maria Lúcia Leal (matérias em anexo)
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JUSTIFICATIVA

             A população que vive na rua aumenta a cada dia, seja pela extrema pobreza ou mesmo pelo
abandono do lar em decorrência do uso de drogas ilícitas e alcoolismo. 

             Deste modo, a implantação deste programa, denominado "Escola de Formação Permanente para o
Protoganismo do Movimento Nacional da População em Situação de Rua", cujo objetivo é o fortalecimento
da luta da população que vive nas ruas pela democratização do acesso a seus direitos nas esferas
governamentais e na sociedade civil.

           A construção deste programa de suma importância para a sociedade, se embasou no Método Paulo
Freire, que tem o objetivo de utilizar a experiência das pessoas, seja na catação de lixo ou na vivência na rua,
possa ser utilizada como forma de conteúdo nas aulas, oficinas e debates, além de espaço para discussão
de direito, políticas públicas como moradia, saúde e educação, e, não só no campo de assistência.

          É público e alarmante que a conurbação formada pelos maiores Municípios do nosso Estado que é
formado por Cuiabá e Várzea Grande, que concentra enorme incidência de moradores de rua, formando
cracolândias em pontos diversos, desafiando a União, Estado e Município, sendo o cenário ideal para a
implantação de um projeto piloto em nosso Estado.

          Por essas razões, conclamamos aos meus Pares nessa Casa de Leis pela aprovação da presente
indicação legislativa.
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