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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 OS INVESTIMENTOS NAS
ESCOLAS ESTADUAIS DO 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 os investimentos nas escolas estaduais do município de Rondonópolis-MT, conforme
abaixo:
1 – Considerando que o município de Rondonópolis possui 34 unidades escolares estaduais, indaga-se do
Poder Executivo Estadual quais os investimentos serão aplicados nestas unidades visando melhorias no
ensino, nas estruturas prediais, nas condições de trabalho dos profissionais da educação e bem estar dos
alunos?
2 - Quais unidades serão reformadas e qual a previsão de início e conclusão dessas reformas? Existe
procedimentos licitatórios em andamento que possuem como objeto a reforma nas escolas estaduais do
município de Rondonópolis, bem como aquisições de mobiliários, equipamentos e estruturação? Em caso
positivo, quais os valores orçados?
3 – Qual o valor dos recursos a serem investidos nas unidades escolares pelo Governo Estadual?
4 – Qual o total dos recursos federais repassados ao Estado de Mato Grosso para investimentos na área da
Educação e em especial para atender o município de Rondonópolis-MT?
5 – De acordo com o Portal Transparência do Governo Federal, foram repassados a Administração Estadual,
no período compreendido de janeiro de 2019 a maio de 2020, o montante de R$ 612.525.009,23 (Seiscentos
e doze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, nove reais e vinte e três centavos) referente a Ação: 0C33 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB. Indaga-se do Governo Estadual como foram aplicados estes
recursos, quais unidades foram beneficiadas?
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JUSTIFICATIVA

O município de Rondonópolis-MT possui 34 (trinta e quatro) unidades escolares estaduais de acordo com
informações divulgadas no site da Secretaria Estadual de Educação e por diversas vezes foram anunciados
pelo Governo Estadual, atual gestão e anteriores, que reformas seriam realizadas nas Escolas Estaduais
daquele município.
Ocorre que diversas escolas encontram-se em situações precárias, seja em razão da péssima estrutura
predial, falta de equipamentos, mobiliários dentre outros necessários a eficiência do ensino a ser
proporcionado aos alunos pelo profissionais da educação.
Citamos a título de exemplo a Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes que está destelhada e com
problemas estruturais desde uma forte chuva que ocorreu no ano de 2016 e sem qualquer reforma realizada
até o momento.
Oportuno mencionar que outrora apresentamos indicações para reforma e estruturação nas seguintes
escolas, sem retorno de infromações até o momento: Escola Estadual André Maggi; Emanuel Pinheiro;
Marechal Dutra; Profª. Renilda Silva Moraes; Profº. Eunice Souza dos Santos; Antônio G. Balbino; Domingos
Aparecido dos Santos e Profª. Amélia de Oliveira Silva.
Diante do que foi exposto é que apresentamos esta proposição para que o Governo Estadual e a Secretaria
Estadual de Educação possam encaminhar as devidas respostas e explicações, aos alunos, familiares,
professores e gestores que nessas unidades escolares se empenham com todas as dificuldades ignoradas
pela gestão estadual, para manter o bom funcionamento das escolas.
Desta forma, aguardamos resposta ao requerimento com maior brevidade possível.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Julho de 2020

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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