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Altera dispositivo da Lei Complementar n.º 49,
de  1º  de  outubro  de  1988,  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

        Art. 1º O inciso III, do § 1º, do artigo 36, da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 (...)

§1º (...)

(...)

III - 01 (um) representante dos Secretários Municipais de Educação, indicado por entidade
representativa que congregue a maioria das secretarias municipais de educação no Estado de
Mato Grosso; 

(...)"

        Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

A questão da representatividade nos conselhos, bem como nas câmaras técnicas, é de vital importância para
a democratização das deliberações tanto no Executivo quanto no Legislativo. A abertura para o debate,
sobretudo para quem atua na parte final dos projetos e ações políticas, serve como oxigenação e "feedback"
do administrador para que tenha condições de rever as ações que vem sendo praticadas, corrigindo
eventuais falhas e potencializando os acertos.

Tudo isso é de  muito conhecido, sobretudo em uma época em que a sociedade clama por mais
transparência e eficácia nas ações e políticas públicas.

Neste sentido, muito acertadamente, o Governo do Estado criou câmaras técnicas para acompanhar os
trabalhos da educação em Mato Grosso, dividas em "Câmara da Educação Básica" e "Câmara de Educação
Profissional e de Educação Superior", formadas por representantes dos setores público e privado, todos
voltados, é claro, aos trabalhos da Educação.

Assim, no processo de formatação da Lei Complementar nº 49, para a constituição da Câmara da Educação
Básica, foi contemplada a participação de 01 (um) representante dos secretários municipais de educação, o
que desde o início vem sendo respeitado, segundo ideais democráticos. Ocorre que, mais modernamente, os
Secretários Municipais de Educação, preocupados com a representatividade dessa fundamental atividade,
organizaram-se em uma associação denominada "UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação
de Mato Grosso", visando maiores conquistas para a educação básica, que fica a cargo dos municípios.

No entanto, quando da indicação para ocupar a cadeira do representante neste ano, os Secretários
Municipais de Educação foram surpreendidos pela não possibilidade de promover a indicação, uma vez que
o entendimento formal que pesou quando da interpretação da lei complementar, foi o de que, uma vez que
não havia a citação textual da possibilidade de a UNDIME se qualificar para a indicação, ela não seria ator
possível no processo de escolha.

Desta feita, buscando promover uma maior representatividade ao órgão representativo dos Secretários
Municipais de Educação é que se propõe esta modificação legislativa, certo da aprovação pelos nobres
pares, haja vista a busca democrática nela insculpida.
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