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Com fulcro nos artigos 177 e 472, I e parágrafo único do Regimento Interno desta Casa, combinado com o
artigo 27, I da Constituição Estadual, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado requerimento de convocação para o Secretário de Estado de Educação, Sr. Alan Resende
Porto  para que este compareça, em caráter de urgência, a esta casa de leis, no Plenário das Deliberações
“Deputado Renê Barbour", dia 24/02/2022 às 09h00m para prestar esclarecimentos sobre as seguintes
temáticas:

a) Processo de atribuição de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo
Educacional e Apoio Administrativo Educacionas relativos ao Processo Seletivo Simplificado PSS/2022 -
Edital: 008/2021/GS/SEDUC/MT;

b) Atendimento à estudantes com deficiência (PCD);

c) Formação de turmas nas escolas de campo, quilombolas e indígenas.

Requer ainda, que seja encaminhado convite ao Exmo. Promotor de Justiça Sr. Miguel Slhessarenko Junior,
à Ilma Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONEDE/MT,
Sra. Kelly Cristina do Nascimento, e a Professora e mãe de estudante com deficiência, Sra. Kallen Cristina
Rocha Ramos, para comparecerem no Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour", na data e
horário acima especificados e contribuirem com esclarecimentos sobre as temáticas acima relacionadas.

JUSTIFICATIVA

Os critérios adotados pela SEDUC para o chamamento do processo seletivo estão em total desencontro aos
requisitos obrigatórios e cumulativos previstos em lei e edital de seleção para a realização do presente, ou
seja, não obedeceram a critérios mínimos essenciais para sua realização, contendo, com isso, várias
ilegalidades.  

A desorganização no chamamendo dos classificados é pública e notória, pois, foi divulgada por vários
veículos de comunicação. Além disso, atribuição dos profissionais da educação classificados no Processo
seletivo simplificado PSS/2022 - Edital: 008/2021/GS/SEDUC/MT, vem sendo realizado pelas DRE’s de
maneira completamente desorganizada, sem transparência e de maneira confusa (convocação para reuniões
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on-line por e-mail, telefone),  sem atenta-se a princípios basilares como da publicidade e legalidade
(publicação das convocações em diário oficial do estado), e devido processo legal. Até a presente data, 09
dias após o início do ano letivo, várias turmas de escolas estaduais estão sem professores atribuídos.

Este gabinete parlamentar recebeu várias denúncias de pais de estudantes com deficiência (PCD),
informando restrições de acesso dos menores à aprendizagem e educação devido à ausência de
acessibilidade, e profissionais como intérprete de libras,  Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI,
profissionais que acompanham os alunos diariamente, contribuindo na compreensão de suas características
e eliminando barreiras que o impedem de se inserir na vida escolar.

Por fim, no que se refere às escolas de campo, quilombolas e indígenas, por conta de dificuldades no
processo de atribuição nestas escolas, diversas turmas estão sem aulas e existe uma grande dificuldade de
comunicação dos profissionais seja com as escolas, ou nas DREs.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente requerimento.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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