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Altera  e  acrescenta  dispositivos  à  Lei
Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998,
que dispõe sobre a instituição do Sistema de
Ens ino  de  Mato  Grosso  e  dá  ou t ras
p r o v i d ê n c i a s ,  p a r a  a u m e n t a r  a
representatividade  do  Conselho  Estadual  de
Educação.

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:    

Artigo 1º O caput do artigo 34 da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 34 O Conselho Estadual será composto por 28 (vinte e oito) Conselheiros e seus respectivos
suplentes, indicados pelo Governador do Estado e por entidades públicas e privadas.”

Artigo 2º O caput do artigo 36 da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior serão
constituídas, cada uma, por 14 (quatorze) Conselheiros e respectivos suplentes, presididas por um de
seus pares, eleito para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução imediata.”

Artigo 3º O §1º do artigo 36 da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, passa a vigorar
acrescido dos incisos XII e XII:

“§ 1º (...)
(...)
XII - 1 (um) representante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
XIII - 1 (um) representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Artigo 4º O §2º do artigo 36 da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, passa a vigorar
acrescido dos incisos XII e XII:
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“§ 2º (...)
(...)
XII - 1 (um) representante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
XIII - 1 (um) representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem como objetivo aumentar a representatividade do Conselho Estadual de Educação,
por meio da inclusão de dois representantes na Câmara de Educação Básica - CEB e na Câmara de
Educação Profissional e de Educação Superior - CEPS, sendo um indicado pela Polícia Militar e outro pelo
Corpo de Bombeiros.

A CEB, dentre outras atribuições, é responsável por analisar e propor medida para as questões de Educação
Básica, analisar e emitir parecer sobre os resultados da Política de Educação Básica no Estado, em todos as
etapas e modalidades de ensino, e fixar normas para credenciamento de estabelecimento de ensino das
redes públicas e privadas, bem como para autorização e reconhecimento de curso. A CEPS, dentre outras,
por fixar normas para credenciamento de Instituições de Educação Profissional Pública e Privadas no nível
de Educação Básica, de Educação Tecnológica e de Instituições de Ensino Superior Públicas, bem como
para autorização e reconhecimento de cursos afetos à área de competência.

Por outro lado, é amplamente conhecido que as escolas militares são caracterizadas pela boa avaliação do
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), pelas noções de hierarquia, de disciplina e de
meritocracia, e pelo resgate ao patriotismo, mas estão à margem da Política de Educação.

Destaca-se a Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes do município de Confresa, que assumiu o primeiro
lugar no IDEB de 2017 entre as escolas públicas de Mato Grosso, atingindo 6,7 pontos. Já a Tiradentes de
Cuiabá marcou 5.9 e foi a melhor nota entre todas as unidades da rede estadual de ensino localizadas na
Baixada Cuiabana. Resultados muito superiores à média nacional.

Hoje temos Escolas Militares em Cuiabá, Nova Mutum, Sorriso, Juara, Lucas do Rio Verde, Confresa e a
recém-instalada Dom Pedro II em Alta Floresta a cargo dos Bombeiros Militares. E é esperado que o modelo
se expanda para outra localidades com o trabalho desenvolvido pela Subsecretaria de Fomento às Escolas
Cívico-Militares (SECIM), criada pelo Presidente Bolsonaro por meio do Decreto nº 9.465, de 02 de janeiro
de 2019.

Desse modo, garantir assento às instituições mencionadas se faz necessário em reconhecimento ao sucesso
do modelo cívico-militar na gestão administrativa, educacional e didático-pedagógica das unidades escolares
neste estado, sucesso que se origina no ambiente escolar onde reina a disciplina, a atenção e o
acompanhamento dos administradores, bem como a tranquilidade do corpo docente.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
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 Junho de 2019

 

Faissal
Deputado Estadual
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