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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 o Plano de Remanejamento Estudantil adotado pelo
Governo de Mato Grosso e o consequente fechamento da Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva de
Várzea Grande, especialmente quanto aos seguintes pontos:

I. Quais seriam os objetivos, metas e benefícios à educação com o Plano de Realocação de alunos adotado
pelo Governo de Mato Grosso?;

II. Enviar de maneira detalhada quais escolas do Estado irão passar por esse processo de municipalização
do ensino;

III. Quantas e quais escolas, até o presente momento, ja teve a realocação de seus alunos e para quais
colégios esses respectivos foram enviados? 

IV. A respeito da Escola Estadual de Várzea Grande, esta encontra-se em funcionamento?

V. Se não, por quais motivos e quando terá o retorno normal de suas atividades?

VI. Dos alunos matriculados nessa escola, quantos foram realocados e para quais colégios foram?

 

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, através de reportagens e denúncias que a Escola Estadual de
Varzea Grande será fechada, sendo o prédio onde esta instituída doado ao Município prejudicando o
atendimento de seus alunos e professores.

O fechamento da escola faz parte do plano administrativo do governo de Mauro Mendes para a Educação,
sendo necessário questionar neste ofício o processo estudantil adotado pelo Governo do Estado de Mato
Grosso, bem como a eventual extinção da Escola Estadual de Varzea Grande, tendo em vista matéria
publicada no G1.globo tratando da manifestão ocorrida pela comunidade escolar, que criou um coletivo para
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tentar impedir o fechamento anunciado pela Secretaria Estadual de Educação.

É certo que os colégios têm importância fundamental para o futuro da juventude, porque, por meio dos
cursos oferecidos, eles inicialmente podem instruir e preparar toda uma geração, de modo que o jovem
consiga competir no mercado de trabalho na busca de seu primeiro emprego e, em segundo plano, o jovem
beneficiado pelo curso possui condições dignas de contribuir, ou seja, o desenvolvimento estudantil
competente é de interesse recíproco, tanto para os alunos, quanto para o próprio Estado.

Diante de tais fatos, apresento Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de
Educação - SEDUC do Estado de Mato Grosso solicitando informações sobre o Plano de Remanejamento
Estudantil adotado pelo Governo de Mato Grosso e o consequente fechamento da Escola Estadual Licínio
Monteiro da Silva de Varzea Grande, especialmente quanto aos seguintes pontos:

I. Quais seriam os objetivos, metas e benefícios à educação com o Plano de Realocação de alunos adotado
pelo Governo de Mato Grosso?;

II. Enviar de maneira detalhada quais escolas do Estado irão passar por esse processo de municipalização
do ensino;

III. Quantas e quais escolas, até o presente momento, ja teve a realocação de seus alunos e para quais
colégios esses respectivos foram enviados? 

IV. A respeito da Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva de Várzea Grande, esta encontra-se em
funcionamento?

V. Se não, por quais motivos e quando terá o retorno normal de suas atividades?

VI. Dos alunos matriculados nessa escola, quantos foram realocados e para quais colégios foram?

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Setembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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