ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Consultoria Técnico-Legislativa
Núcleo Social - Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto

2ª Reunião Ordinária – 03 de abril de 2019
Local: Sala de Reunião das Comissões n º 202– 2º Piso
Horário: 14 horas

Ordem dos trabalhos
 Explanação a respeito da aplicação do percentual de 2,5% da Receita Corrente Liquida
destinada à manutenção e desenvolvimento da Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT previsto no Art.246, inciso VI da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como
a expansão de Cursos e Campus da UNEMAT.
 Deliberação de Proposituras:
 Projetos de Resolução - 01
 Projeto de Lei - 09

Tipo
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141/19

PL

203/19

PL

209/19

Ementa
Concede a Comenda Dante de Oliveira ao Ilustríssimo Senhor
Valdir Riva “In Memorian”.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de ofertar diariamente lanche
antes do início das aulas, para os alunos matriculados em toda
a rede estadual de ensino em Mato Gross.
Dispõe sobre a reserva de vagas nas creches para atender às
crianças de zero a cinco anos, filhos de estudantes
devidamente matriculados nas Universidades do Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.
Estabelece diretrizes para o funcionamento de academias de
ginástica, lutas, musculação, natação, clubes esportivos e/ou
recreativos, escolinhas estúdios e estabelecimentos
congêneres com atuação na área de atividades físicas,
desportivas e similares, públicos ou privados, e dá outras
providências.
Obriga a utilização de sistema de identificação biométrica nas
entradas e de sistema de monitoramento por imagem em toda
a área de uso comum de estádios com capacidade superior a
10.000 (Dez Mil) pessoas, nos dias de jogos de futebol, no
âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Denomina-se “Professor Benedito Pinheiro de Campos” a
nova Escola Padrão Seduc-MT, localizada na Av. Santos
Dumont, no Bairro Pedra 90 de Cuiabá – MT.
Altera dispositivos da Lei n° 10.611, de 16 de outubro de
2017, que dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar
especial para alunos com restrição alimentar no Estado de
Mato Grosso, para que abranger as escolas privadas
Institui a “Calçada do Mérito Desportivo Mato-grossense”.
Institui a disciplina “preceitos constitucionais” no ensino
médio de toda a rede educacional do Estado de Mato Grosso e
dá outras providências.
Dispões acerca da inserção da disciplina “Normas de Respeito
e Proteção aos Animais” nas escolas da rede pública de
ensino de Mato Grosso e dá outras providências.
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