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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento
direcionado ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira e ao Exmo.
Secretário de Estado de Educação Sr. Alan Resende Porto solicitando providências para que as aulas
referente ao ano letivo de 2023 dos alunos da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis ocorram em
prédio no Bairro Consil, em Cuiabá/MT, garantindo aos alunos o direito do acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência (Art. 53, inciso V do ECA).

JUSTIFICATIVA

Localizado no Bairro Consil, em Cuiabá/MT, a Escola Estadual André Luiz da Silva Reis atende
aproximadamente 610 alunos sendo um importante polo educacional para a comunidade escolar da região.

No que se refere ao processo de matrículas e atribuição de profissionais de educação da E. E. André Luiz da
Silva Reis, tanto a SEDUC, quanto a Diretoria Regional de Educação (DRE) procederam com todos os
trâmites necessários para o para o ano letivo de 2023, ou seja, os alunos foram matriculados e os
profissionais da educação foram atribuídos normalmente, com início do ano letivo de 2023 previsto para
começar no dia 06/02/2023, conforme todas as demais escolas da rede pública de ensino estadual.

Ocorre que no dia 26/01/2023, faltando 10 dias para o início do ano letivo de 2023, a DRE comunicou a
direção da E. E. André Luiz da Silva Reis que estava buscando espaço físico na região para comportar os
alunos e profissionais da referida unidade, tendo em vista que as obras na escola estavam avançando, e
seria necessário desocupá-la para conclusão das etapas previstas.

Neste contexto, os dias que se sucederam trouxeram informações desencontradas sobre eventuais
negociações entre a SEDUC e proprietários de imóveis da região, até que em 03/02/2023, um dia útil antes
do início do ano letivo, em reunião promovida pela DRE no pátio da escola, dezenas de pais de alunos e
profissionais da educação foram comunicados acerca da decisão do redimensionamento dos mais de 500
(quinhentos) alunos daquela unidade escolar, para a E.E. Cesário Neto, no Bairro Bandeirantes, também na
capital, sendo o início das aulas 06/02/2023, já que não conseguiram viabilizar a contratação de locação de
espaço.
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Nesta senda, a Comunidade Escolar da E. E. André Luiz da Silva Reis, ali representada por dezenas de pais
de alunos e professores (imagem abaixo), foram unânimes em rechaçar o redimensionamento imposto pela
DRE, afirmando categoricamente que não aceitam a transferência imposta pela SEDUC há 01 (um) dia útil
do início do ano letivo, tendo em vista a distância que alunos teriam que percorrer até a E. E. Cesário Neto,
sendo que a maioria das crianças matriculadas são de baixa renda, moram na região da E. E. André Luiz, se
deslocando a pé até a unidade, de tal modo que a mudança imposta causaria impactos logísticos e
financeiros que a maioria das famílias não podem suportar.

Ao final da reunião, os pais dos alunos reafirmaram o direito das suas crianças terem acesso à escola
pública e gratuita, próxima de sua residência (Art. 53, V, do ECA), e que os mesmos não irão estudar na E.
E. Cesário Neto. A comunidade escolar da E. E. André Luiz da Silva Reis exigem que o poder público
disponibilize espaço para os alunos estudarem na região do Bairro Consil de modo o direito dos estudantes
estudarem perto de casa.

Pois bem.

O investimento em educação é sem dúvida o mais importante de todas as áreas atendidas pelo Estado, pois
modifica a base fundamental de toda a sociedade e melhora a qualidade de vida de toda uma população
com reflexos na área da saúde, segurança pública afastando os jovens, por exemplo, do envolvimento com a
criminalidade.

O Art. 205 da Constituição Federal determina que:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Neste contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e o adolescente têm direito
à acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, senão vejamos:

 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou
ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)

No presente caso o que se verifica foi uma total falta de planejamento e descaso por parte da Secretaria de
Estado de Educação com a Comunidade Escolar da E. E. André Luiz Da Silva Reis.

Vale ressaltar que o Edital para Reforma geral e ampliação da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis
- Concorrência Pública Nº 003/2022/SEDUC-MT, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso -
IOMAT n° 28.198, em 07 de Março de 2022, com data/horário de recebimento dos envelopes previsto para
07/04/2022 - 09h00min à 09h30min. Conforme extrato publicado na IOMAT n° 28.256 de 01 de junho de
2022, sagrou-se vencedora do certame a CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE,  inscrita no CNPJ
08.464.930/0001-08, que apresentou proposta no valor de R$5.578.675,64 (cinco milhões, quinhentos e
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setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com prazo para
execução de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Como se verifica nas publicações no diário oficial IOMAT n º 28.198, e 28.256, a SEDUC planejava a reforma
e ampliação da E E. ANDRÉ LUIZ DA SILVA REIS, no mínimo, desde 07/03/2022 quando publicou o edital
de licitação para tal finalidade. Inclusive a execução da obra teve início no mês de agosto de 2022, em meio
ao ano letivo, ocasionando transtornos aos alunos e profissionais da educação, que passaram a conviver
com espaço reduzido e ruídos da obra.

Frisa-se, mesmo com as obras de reforma e ampliação em andamento, o processo de matrículas escolares e
atribuição de funcionários para o ano letivo de 2023 transcorreu e foi concluído normalmente, sendo que até
o dia 26/01/2023, não havia qualquer indicação seja por parte da DRE, seja por parte da SEDUC, que o
prédio da escola teria que ser fechado e os alunos e profissionais seriam redimensionados para outra
unidade.

Percebe-se facilmente a falta de planejamento da SEDUC facilmente demonstrada, na publicação de um
edital de licitação para reforma e ampliação da escola (07/03/2022), publicação do resultado final
(01/06/2022), início da execução da obra (agosto/2022), bem como a conclusão de todo o processo de
matrículas e atribuição de profissionais de educação, sem que houvesse, com antecedência necessária, a
locação de espaço para o desenvolvimento das atividades do ano letivo de 2023, empurrando goela abaixo
da comunidade escolar o redimensionamento dos alunos para a E.E. Cesário Neto, causando impactos
logísticos e financeiros das quais a maioria das famílias não podem suportar

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

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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