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Susta  os  efeitos  do  Decreto  723,  de  24  de
novembro de 2020, publicada no DOEMT 27884.

  

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 26, inciso VI e 37, inciso V, da
Constituição Estadual e artigo 170, II do Regimento Interno da ALMT, decreta:

 

Art. 1º Ficam sustados os efeitos do Decreto 723, de 24 de novembro de 2020, publicada no DOEMT 27884.

 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O artigo 211 da Constituição Federal estabelece que os sistemas de ensino serão organizados pelos entes
da federação, em regime de colaboração. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental,
enquanto que Estados e Distrito atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

 

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos artigos 10 e 11 fixam as incumbências de
Estados e Municípios, com destaque para a obrigatoriedade da definição de formas de colaboração na oferta
do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de
acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas
do Poder Público.

 

As medidas adotadas no Decreto 723, de 24 de novembro de 2020, publicada no DOEMT 27884, violam o
princípio da colaboração entre os sistemas de ensino e impõem uma demanda maior aos Municípios que já
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estão pressionados com o atendimento da educação infantil. Não houve consulta prévia aos gestores
municipais e nem consulta à comunidade escolar.

 

O Estado se omitir em ofertar a educação infantil a partir do ano de 2027 importa em negação do próprio
direito à educação.

 

Somente o desprezo pela democracia e pelos direitos individuais fundamentais justifica a decisão política
emanada do Decreto cujos efeitos precisam ser sustados.
 

 

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

 

Henrique Lopes do Sintep
Deputado Estadual
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