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Com fulcro no art. 177 do Regimento Interno, combinado com o art. 28 da Constituição Estadual,
ouvido o Soberano Plenário, que determine o encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado Mauro Mendes, com cópias ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Chefe da Casa
Civil e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação contendo as seguintes indagações:

1 – Quantas escolas foram construídas e/ou estão em fase construção no ano de 2020 no estado de
Mato Grosso?
2- Quantas escolas passaram por reforma e/ou ampliação este ano?
3- Qual a previsão desta Secretaria para construção e reforma de escolas em 2021?

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento decorre da necessidade de tomar conhecimento sobre quais as escolas que
foram construídas ou passaram por reformas e/ou ampliações no ano de 2020, bem como, a previsão da
Secretaria de Estado de Educação para o ano de 2021.
Sabemos que diante da realidade de pandemia que estamos vivendo, muitas mudanças terão que ser
feitas acerca dos planejamos escolares para o ano de 2021, entre elas o distanciamento social nas salas
de aula. Por isso será necessário o remanejamento dos alunos para outras turmas e por consequência a
necessidade de mais salas de aulas e/ou construção de novas escolas.
Tal demanda se faz necessário não somente pela situação que hoje vivemos, mas também tendo em
vista a qualidade de ensino tanto para os alunos quanto para os professores.
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Por essas razões, conclamo meus nobres Pares nessa Casa de Leis pela aprovação deste
Requerimento.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Outubro de 2020

João Batista
Deputado Estadual
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