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Com fundamento no artigo 183, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado com os artigos 10, parágrafo
único e 28, ambos da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado REQUERIMENTO ao Governador do Estado Mauro Mendes Ferreira, com cópia para a
Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso Marioneide Angélica Kliemaschewsk, solicitando
informações sobre a SITUAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE VILA RICA - MT, com os seguintes
detalhamentos:
a) lista nominal das escolas estaduais situadas no município de Vila Rica;
b) quantidade de alunos matriculados série/ciclo em cada estabelecimento escolar;
c) número de professores e técnicos, indicando o respectivo estabelecimento escolar;
d) quantidade de sala de aulas em cada estabelecimento escolar;
e) nominar quais escolas possuem laboratórios;
f) quais escolas estão climatizadas;
g) quais escolas possuem biblioteca;
h) informar sobre a existência de demanda reprimida para matrícula;
i) mencionar se existe a necessidade de ampliação do número de salas e em quais estabelecimentos
escolares;
j) informar sobre a previsão de construção de nova(s) escola(s) e onde serão localizadas;
l) se existe planejamento para construção de escola cívico-militar no município, com cópia dos documentos
que fundamentaram esse planejamento.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento deve-se a necessidade deste Gabinete Parlamentar, melhor compreender a
situação escolar do município de Vila Rica, com todos os detalhamentos solicitados. As informações
permitirão esclarecer a sociedade sobre a forma como o Poder Público vem tratando as demandas da
educação.
Existem reclamações sobre a situação escolar, de possível transformação em escola plena e do não
atendimento a manifestação de vontade da comunidade local, conforme atas lavradas pela Escola Estadual
Vila Rica e anexadas a este.
A preocupação situa-se em relação às consequências da possível alteração, quanto ao número de vagas
ofertadas ou ao afastamento de alunos que não tem disponibilidade para o estudo em tempo integral.
Sendo assim, conto com o apoio dos demais Deputados e Deputada, para a acolhida e aprovação deste
Requerimento.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Março de 2020

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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