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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis combinado com os Arts. 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 Secretário de Estado de Educação Sr. Alan Resende Porto, solicitando informações sobre a Escola
Estadual Professor Antônio Cesário De Figueiredo Neto, conforme abaixo:

1. Informar quantitativo de salas de aulas existentes, a capacidade de alunos que a escola comporta em
cada turno, bem como o quadro de servidores efetivos, temporários e terceirizados existentes, por
cargo/função e turno.

2. Informar o quantitativo de alunos matriculados em cada ano/série por turno, no ano letivo de 2022.

3. Informar o quantitativo de alunos matriculados em cada ano/série, por turno, no ano letivo de 2023, antes
do redimensionamento/transferência dos alunos da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis para esta
unidade.

4. Informar a estimativa de alunos matriculados em cada ano/série, por turno, no ano letivo de 2023, após o
redimensionamento/transferência dos alunos da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis para esta unidade.

JUSTIFICATIVA

No último dia 03/02/2023, 01 (um) dia útil antes do início do ano letivo de 2023 (06/02/2023), a Comunidade
Escolar da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis localizado no Bairro Consil nesta capital foi
surpreendida pela Diretoria Regional de Educação de Cuiabá/MT com a informação que mais de 400
(quatrocentos) alunos ali matrículados seriam transferidos para a Escola Estadual Professor Antônio Cesário
De Figueiredo Neto no Bairro Bandeirantes.

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/02/03/apos-votacao-pais-nao-aprovam-mudanca-de-alunos
-de-escola-em-obras-para-outra-unidade-de-cuiaba.ghtml

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
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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.

Como se sabe,  salas de aulas superlotadas prejudicam o aprendizado o que, consequentemente, reduz
drasticamente a qualidade do ensino. Em Mato Grosso a Lei Estaduial nº 7348, de 30 de novembro de 2000,
estabelece em seu art. 1º o limite de alunos para casa sala de aula nas escolas públicas estaduais, senão
vejamos:

Art. 1º Fica limitado o número de alunos para cada sala de aula nas escolas
públicas estaduais do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de proporcionar
maior interação no processo ensino-aprendizagem.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no caput, ficarão distribuídas nas
seguintes faixas:

I - Educação Infantil, nível I a IV, número máximo de 25 (vinte e cinco) alunos;

II - Ensino Fundamental, nível V a VIII, número máximo de 30 (trinta) alunos;

III - Ensino Médio, 35 (trinta e cinco) alunos.

Por esta razão, tendo em vista a competência exclusiva desta casa de leis de fiscalizar e controlar,
diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da Administração indireta (Art. 26, VIII da CE), solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente
requerimento, para que possamos compreender o planejamento da Seduc no que se refere a lotação das
salas de aula da Escola Estadual Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, antes e após o
redimencionamento dos alunos da Escola Estadual André Luiz da Silva Reis para aquela unidade.  

 

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

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual

2


