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“REQUER A SENHORA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COM CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO DE GROSSO, INFORMAÇÕES SOBRE A REFORMA
NA ESCOLA ESTADUAL ADOLFO AUGUSTO DE MORAES NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER a Secretária Estadual
de Educação c/c ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado de Mato Grosso, que prestem
informações sobre a reforma da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, no município de
Rondonópolis-MT, conforme abaixo:

 1 – Considerando que após uma forte chuva ocorrida no ano de 2014,  a Escola sofreu inúmeros danos em
sua estrutura e uma reforma foi iniciada pela gestão estadual com a paralização logo em seguida, indaga-se
do Governo Estadual quais os motivos que levaram a essa paralização?

2 – Existe previsão para retomada dessa reforma? Em caso positivo, qual a data de conclusão?

3 – Qual o valor orçado para execução da reforma? Existe um procedimento licitatório em trâmite que tem
como objeto a execução dessa obra?

4 – Em divulgações nas mídias sociais do Governo Estadual, verifica-se serão investidos R$ 16,3 milhões
em Escolas da Capital e Várzea Grande, indaga-se do Governo quais os critérios para essa definição vez
que a Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, aguarda por essa reforma há 06 anos?

5 - Quais os investimentos previstos pelo Governo Estadual que visam melhorias na educação do município
de Rondonópolis-MT?

JUSTIFICATIVA

Uma das escolas mais antigas de Rondonópolis-MT, com 50 anos de existência, a Escola Estadual Adolfo
Augusto de Moraes, encontra-se em dificuldades devido as péssimas condições de sua estrutura física.

Após uma forte chuva no ano de 2014, a escola foi destelhada e sofreu inúmeros danos na estrutura física,
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valendo destacar que mesmo antes da chuva a Escola já necessitava de reparos de infraestrutura.

Uma obra para reformar a Escola foi iniciada pelo Governo Estadual, mas logo em seguida foi paralisada
pela gestão e até o momento os alunos, professores e administradores da unidade encontram-se sem
informações sobre uma possível retomada da obra.

Diante do que foi exposto é que apresentamos esta proposição para que o Governo Estadual e a Secretaria
de Educação possam encaminhar as devidas respostas e explicações, aos alunos, familiares, professores e
gestores que ali se empenham com todas as dificuldades ignoradas pela gestão estadual, para manter o
bom funcionamento da escola.

Desta forma, aguardamos resposta ao requerimento com maior brevidade possível.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Junho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual

2


