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Com fundamento no artigo 183, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado com os artigos 10, parágrafo
único e 28, ambos da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado REQUERIMENTO ao Governador do Estado Mauro Mendes Ferreira, com cópia para a
Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso Marioneide Angélica Kliemaschewsk, solicitando a
RELAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES ENCERRADAS EM 2019 E
2020 NO ESTADO DE MATO GROSSO, com os seguintes detalhamentos: 

a) qual o número de unidades escolares que encerraram suas atividades em 2019 ou início de 2020 e se se
tenha previsão de fechamento no decorrer deste ano;

b) indicar o número de professores e técnicos lotados em cada uma destas unidades escolares;

c) esclarecer qual o critério para a transferência dos profissionais para outro estabelecimento de ensino;

d) relatar qual número de alunos afetados com o fechamento de escolas e o destino dos mesmos;

e) informar as razões do encerramento das atividades de cada um dos estabelecimentos. 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

O presente requerimento dá-se em função da existência de notícias circulando no meio educacional sobre o
fechamento ou de que serão fechadas escolas, em todo o Estado de Mato Grosso. Essa situação gera
apreensão de pais, alunos, professores, técnicos de toda a comunidade. Este Gabinete Parlamentar, quer
compreender as motivações que leva o Estado a promover o fechamento destas escolas. Assim, requer-se o
conjunto de informações para que possa se posicionar e transmitir respostas as demandas que a
comunidade escolar apresenta e as razões que justificam essa decisão. Solicita-se ainda, informações sobre
estudo as consequências que ocasionará sobre alunos, professores e técnicos e o tratamento que será
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dispensado a estes.

Sendo assim, conto com o apoio dos demais Deputados e Deputada, pela acolhida e aprovação deste
Requerimento. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Março de 2020

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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