
Requerimento - 765iwu9q

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 765iwu9q
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
25/11/2020
Requerimento nº 611/2020
Protocolo nº 8729/2020
 

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC do Estado de
Mato Grosso solicitando informações sobre a paralisação da construção da Escola Estadual Nova
Jardim das Nações II, localizada na cidade de Sinop-MT, especialmente quanto aos seguintes pontos:  

I. Como está o processo de construção da Escola Estadual Nova Jardim das Nações II na cidade de
Sinop-MT?

II. Quais os motivos que levaram a paralisação da obra de construção da escola estadual?

III. Já houve o retorno da construção da obra estadual? Quando voltaram os serviços?

IV. Se não, existe previsão para o retorno da construção do colégio?

V. Após o retorno qual será o prazo de conclusão do colégio estadual na cidade de Sinop-MT?

VI. Em razão da importante função que uma escola bem estruturada representa à sociedade, quais são as
medidas alternativas adotadas pelo Governo do Estado para que a educação infantil no município de Sinop
esteja sendo transmitida de forma satisfatória durante esse período de paralisação da obra do colégio
estadual? 
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JUSTIFICATIVA

No dia 22 de outubro de 2020 este parlamentar esteve in loco onde esta prevista a construção da Escola
Estadual Nova Jardim das Nações II na cidade de Sinop-MT, que, indignado com o descaso das autoridades
responsáveis, pode atestar a situação de abandono da referida obra. 

Foi noticiado pelo site GCNOTICIAS que o Governo do Estado de Mato Grosso havia retomado os trabalhos
na Escola Estadual Nova Jardim das Nações II  em 2015 após um período de paralisação e baixa
produtividade, porém este parlamentar esteve presente nesta obra, durante a semana (Quinta-Feira), onde
não havia indícios de ter sido reiniciada, estando o local, inclusive, fechado, sem maquinários e sem
profissionais de construção. 

De acordo com informações obtidas no GEOOBRAS a assinatura do contrato 097/2014 para a construção da
referida Escola Estadual em Sinop-MT havia um prazo de execução inicial de 365 dias, devendo sua entrega
ter sido efetivada em 2016, porém, atualmente, são mais de 1.000 dias de atrasos para a entrega deste
colégio, sem ao menos o Governo do Estado transparecer à população as reais causas da paralisação da
construção desta obra. 

O projeto do novo colégio estadual contempla 18 (DEZOITO) novas salas de aula, Diretoria, Secretaria, Sala
de Professor, Sala de Informática, Biblioteca, Refeitório, Quadra Poliesportiva  e outras áreas  que
auxiliariam o processo educacional infantil, orçado em R$ 4.636.594,03 (quatro milhões, seiscentos e trinta e
seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e três centavos), com capacidade para atender 1 mil alunos.

Contudo, pelas informações e visita in loco, o que se encontra no local da obra é apenas uma grande
estrutura de concreto, com partes inacabadas e a iminente possibilidade de postergação da mesma, estando
latente a real situação de paralisação da construção da Escola Estadual Nova Jardim das Nações II,
havendo desperdício de recursos públicos que poderiam estar sendo revertidos para toda uma população
matogrossensse, além do acúmulo de lixo e proliferação de bichos no local.

Vale ressaltar que os colégios têm importância fundamental para o futuro da juventude, porque, por meio de
uma educação adequada, com oferecimento de atividades interescolares e extraescolares, eles inicialmente
podem instruir e preparar toda uma geração, de modo que a criança de hoje seja o jovem cidadão de
amanhã, auxiliando na competitividade do mercado de trabalho e, em segundo plano, a criança beneficiada
com uma instrução adequada possui condições dignas de contribuir na busca de uma sociedade equivalente,
ou seja, a construção de Escolas Públicas é de interesse recíproco, tanto para os alunos, quanto para o
próprio Estado. 

Assim sendo, pelas razões apresentadas neste documento, venho, por meio desta, apresentar Requerimento
de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC do Estado de Mato Grosso
solicitando informações sobre a paralisação da construção da Escola Estadual Nova Jardim das Nações
II, localizada na cidade de Sinop-MT, especialmente quanto aos seguintes pontos: 

I. Como está o processo de construção da Escola Estadual Nova Jardim das Nações II na cidade de
Sinop-MT?

II. Quais os motivos que levaram a paralisação da obra de construção da escola estadual?

2



Requerimento - 765iwu9q

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

III. Já houve o retorno da construção da obra estadual? Quando voltaram os serviços?

IV. Se não, existe previsão para o retorno da construção do colégio?

V. Após o retorno qual será o prazo de conclusão do colégio estadual na cidade de Sinop-MT?

VI. Em razão da importante função que uma escola bem estruturada representa à sociedade, quais são as
medidas alternativas adotadas pelo Governo do Estado para que a educação infantil no município de Sinop
esteja sendo transmitida de forma satisfatória durante esse período de paralisação da obra do colégio
estadual? 

Devido à importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento. 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Novembro de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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