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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, Vlll, do Regimento lnterno da ALMT, apresento
Requerimento de Informação para ser enviado ao Secretário de Estado de Educação, Sr Alan Resende Porto,
solicitando informações a respeito da instabilidade do site da SEDUC-MT, no que tange à matrícula dos
alunos nas Escolas Estaduais de Rondonópolis, especialmente nos seguintes pontos:

a) Em caso de ter ocorrido à citada instabilidade do sistema, qual teria sido o motivo?

b) Quais escolas teriam sido afetadas dentro do município de Rondonópolis com a instabilidade das
matriculas online?

c) Por quanto tempo o site teria ficado fora do ar?

d) Existe outro meio alternativo para que sejam realizadas as matriculas?
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JUSTIFICATIVA

No dia 9 de fevereiro de 2022, o Vereador de Rondonópolis Paulo Schuh entrou em contato com este
Deputado alegando que os familiares estavam tentando efetuar a matrícula dos alunos nas escolas
estaduais de Rondonópolis sem sucesso.

Segundo o Vereador, os familiares teriam ido até as escolas e lá lhes foi informado que as referidas
matrículas somente seriam feitas online. Contudo, ao tentarem efetua-las de maneira online não obtiveram
êxito, pois supostamente o site se encontrava fora do ar e instável para que fossem realizadas.

Com isso, vale dizer que é dever do Estado garantir à educação, como consta no artigo 205 da CF. Com
essa inconstância há o descumprimento deste dever. Salienta-se dizer, com o que foi dito, que a família
estaria cumprindo sua parte, logo, falta o Estado regular a citada situação. Portanto, de modo a garantir este
direito, este deputado gostaria de requerer as seguintes informações:

Em caso de ter ocorrido à citada instabilidade do sistema, qual teria sido o motivo?1.
Quais escolas teriam sido afetadas dentro do município de Rondonópolis com a instabilidade das2.
matriculas online?
Por quanto tempo o site teria ficado fora do ar?3.
Existe outro meio alternativo para que sejam realizadas as matriculas?4.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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