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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, no dia 14/02/2023 às 09h00m na Sala das
Comissões desta Casa de Leis, para prestar esclarecimentos sobre os seguintes assuntos previamente
determinados::

1) Processo de atribuição de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo
Educacional e Apoio Administrativo Educacionas para o ano letivo de 2023.

2) Contratação de profissionais temporários para o cargo/perfil de AAE/Vigilante para atender as unidades
escolares no ano letivo de 2023.

3) Fechamento da Escola Estadual Andre Luiz da Silva Reis, e as providências administrativas adotadas pelo
Estado (locação, cessão, etc) para o desenvolvimento das atividades escolares desta unidade, no ano letivo
de 2023 ou até a conclusão da obra. 

4) Fechamento de Escolas Estaduais e/ou Redimensionamento de Alunos.

5) Processo de Militarização da Escola Estadual Prof. Adalgisa de Barros, e de outras unidades no Estado de
Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste gabinete parlamentar, que a SEDUC, por intermédio das Diretorias
Regionais e Educação - DRE(s), vem descumprindo sistematicamente a previsão expressa da Constituição
Federal e legislação estadual, insiste em  adotar procedimentos informais, sem publicidade e sem
transparência no processo de contratação temporária dos profissionais para exercerem os cargos de
Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo  Educacional, para o ano letivo de
2023. Em síntese, no que se refere ao ano letivo de 2023, a Seduc estaria utilizando de procedimentos de
seleção e contratação de profissionais temporários estranhos e alheios ao Processo Seletivo - Edital Seduc
n° 008/2021.
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No que se refere a contratação de profissionais temporários para o cargo/perfil de AAE/Vigilante para
atender as unidades escolares no ano letivo de 2023 a Seduc emitiu comunicado que não haveria
contratação/atribuição de profissionais para desempenhar atividades no ano letivo de 2023, em razão do
quadro estaria completo, apesar de que muitos profissionais da educação relataram a falta destes
profissionais em muitas escolas.

Acerca do fechamento da Escola Estadual Andre Luiz da Silva Reis, em pese o edital de
licitação - 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, e as obras terem se iniciado em agosto/2022
concomitante ao andamento do ano letivo, não houve um planejamento com as devidas providências por
parte da Secretaria de Estado de Educação para locação de espaço na região para alocar os estudantes no
ano letivo de 2023.

Somente no dia 03/02/2023 (01 dia útil antes do início do ano letivo 2023), e após a efetivação de matrículas
e atribuição dos profissionais na E. E. Andre Luiz da Silva Reis a Diretoria Regional de Educação comunicou
a comunidade escolar que os launos daquela unidade seriam remanejados para a E.E. Cesário Neto,
causando a revolta de todos, pois muitos não tem condições logísticas e financeiras de se deslocar até o
C e s á r i o  N e t o  q u e  f i c a  a  4 k m  d e
distância. https://www.hnt.com.br/cidades/pais-rejeitamtransferencia-de-alunos-da-escola-andre-luiz/321140 

Diante do fechamento desta e outras escolas é necessário compreender o impacto do redimensionamento
de alunos para outras unidades escolares, em especial no que se refere a superlotação de salas de aula que
impacta na qualidade de ensino.

Por fim, em detrimento do que prevê a legislação estadual, o Estado de Mato Grosso estaria obrigando a
transformação de Escolas Estaduais em Escolas Militares, em detrimento da vontade estabelecida pela
comunidade escolar, a exemplo do que ocorre na E.E. Adalgisa de Barros em Várzea Grande e de outras
unidades no Estado de Mato Grosso.

Diante deste cenário, considerando o dever constitucional desta Casa Legislativa em fiscalizar os atos do
Poder Executivo, nesta situação fática à luz dos Princípios Constitcionais da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, e Eficiência, com fulcro no Art. 27, I da Constituição Estadual,
solicito apoio dos meus 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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