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INDICO ao Secretário Estadual de Educação, ao
Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros
Militar,  com cópia  ao  Excelentíssimo Senhor
Governador  do  Estado,  a  necessidade  de
implantar uma Escola Militar (Colégio Militar
D o m  P e d r o  I I )  n o  m u n i c í p i o  d e
Rondonópolis-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de implantar uma Escola Militar (Colégio Militar Dom Pedro II) no
município de Rondonópolis-MT.

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de implantar uma Escola Militar (Colégio Militar Dom Pedro II) no
município de Rondonópolis-MT.

É sabido que as escolas militares no país são destaques no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e a exemplo da Escola implantada no município de Alta Floresta ocupa o 1º lugar na classificação do
município, 3º lugar entre as escolas estaduais e em 4° lugar entre todas as escolas públicas do Estado de
Mato Grosso.

O resultado foi publicado pelo Ministério da Educação no site do INEP. A escola atingiu a nota de 6,8 com a
participação do 9º ano que corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental, ficando bem acima da
média estadual de 4,5 das escolas públicas avaliadas no estado.

O sucesso das escolas militares se dá devido a sinergia, participação e integração de professores, pais,
alunos e coordenação pedagógica, o que, aliado à disciplina militar, contribui para uma educação sólida,
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responsável e comprometida com o desempenho acadêmico, sendo que atributos como hierarquia, civismo,
respeito, companheirismo e compromisso são associados ao modelo utilizado no ambiente escolar.

E com o importante apoio do Comando do Corpo de Bombeiros Militar, é que solicitamos que Rondonópolis
seja beneficiada com a implantação de uma unidade escolar militar (Dom Pedro II) para que possamos
inserir os alunos daquele município e região no aprendizado cívico e de melhor qualidade.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Julho de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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