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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 a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação Marioneide
Angélica Klimascheski, devendo o referido ser respondido por escrito e citando as ações realizadas ou não,
no prazo máximo 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.

Informar o que já foi realizado na prática durante o ano de 2019 dos seguintes compromissos de Governo:a.

Valorizar os Profissionais da Educação, desenvolvendo e fortalecendo programas permanentes de●

formação inicial e continuada, que estimulem o desenvolvimento de suas ações e a qualidade do ensino;
Criar um programa com ações de melhoria da infraestrutura física da rede pública estadual de educação.●

Retomar e finalizar obras paralisadas;
Estimular programas e projetos que busquem o desenvolvimento da leitura e escrita, visando à melhoria do●

processo educativo;
Aprimorar os mecanismos de avaliação acadêmica objetivando a elevação dos indicadores de proficiência●

nos ensinos fundamental e médio;
Melhorar a qualidade do ensino através de estabelecimento de padrões e metas qualitativos de●

aprendizagem;
Desenvolver padrões de gestão educacional com estímulos à inovação;●

Fortalecer e consolidar parcerias com os municípios, articulando com os diversos sistemas de ensino;●

Implementar ações, em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para combate ao tráfico●

e uso de drogas no meio estudantil;
Criar o Conselho de Segurança Escolar;●

Realizar concurso público conforme estabelece a Constituição Federal para preenchimento de vagas,●

respeitando os dispositivos legais;
Assegurar o cumprimento disposto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, inclusive garantindo o●

RGA;
Assegurar gestão autônoma da SEDUC na administração dos recursos da educação, com total●

transparência;
Garantir o repasse dos recursos para aquisição de equipamentos e infraestrutura das escolas, alimentação●

e transporte escolar;
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Garantir o funcionamento e autonomia dos Conselhos de Educação;●

Incrementar políticas educacionais para fortalecimento do ensino médio e educação de jovens e adultos;●

Garantir o direito do acesso, permanência e aprendizagem do estudante da educação especial e garantir a●

formação continuada para profissionais nesta área;

 O que não foi realizado na  prática dos compromissos assumidos e o porquê do não cumprimento?a.

JUSTIFICATIVA

A educação é um compromisso de todos e responsabilidade do Estado. Quando a criança vai para a escola,
ela não quer saber se o ensino é ciclado ou seriado, se o salário do professor caiu na conta ou não. Quer
uma educação que possa transformá-la para que ela transforme a realidade em que vive.

É necessário que o Estado firme e cumpra seus compromissos e promessas de Governo, para elevar os
índices educacionais.

E não é indo na contramão que será resolvido esse problema que há anos se arrasta em nosso Estado.
Quando o Governo ingressa com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no Supremo Tribunal
Federal (STF) para derrubar a Emenda Constitucional aprovada pela Assembleia Legislativa em 2015 que
estabelece que o Executivo deva se comprometer a acrescentar um mínimo de 0,5% nos exercícios
financeiros de 2015 até 2035 com o intuito de atingir um percentual de 35% de investimentos na educação
mato-grossense, evidencia que não é honroso com seus compromissos.

Mato Grosso não tem obtido os melhores desempenhos nos índices de avaliação com relação ao ensino
médio. Até mesmo o analfabetismo é algo que assombra municípios do interior de nosso Estado. Em 2018,
Mato Grosso foi o 21º no ranking nacional na qualidade do ensino médio de acordo com os critérios do IDEB
(Instituto de Desenvolvimento da Educação Básica).

Diante dos fatos narrados, dos compromissos firmados e de tudo o que vem acontecendo na educação de
nosso Estado, conclamo aos meus nobres pares a aprovação dessa proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Dezembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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