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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT,
apresento Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
do Estado de Mato Grosso solicitando informações sobre a reforma da Escola Estadual Marcelina de
Campos, especialmente nos seguintes pontos:
I. Quando irá começar a reforma da E. E. Marcelina de Campos? ;
II. Qual o tempo necessário para a reforma?;
III. Qual o valor estimado a ser com a reforma?;
IV. Para qual unidade escolar os alunos serão encaminhados enquanto durar a reforma?;

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, que a Escola Estadual Marcelina de Campos localizada no
bairro Jardim Santa Amália, na cidade de Cuiabá irá passar por uma reforma geral, para melhor atender os
seus alunos.
Os pais preocupados com a educação de seus filhos gostariam de saber para qual escola os alunos serão
encaminhados, também qual o tempo necessário para que o prédio da escola passe por uma reforma.
Conforme a mudança para outra escola, trará transtornos aos pais pois muitos moram próximo a Escola
Marcelina de Campos, sendo que a mudança terá que ser para colégios próximos.
A finalização da construção da escola é de suma importância para a comunidade, sendo a educação
imprescindível para a organização e principalmente inclusão social.
É através da educação que o indivíduo se tornará alguém mais tolerante e consciente acerca de seus
próprios atos em relação aos outros.
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Diante de tais fatos, apresento Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de
Educação - SEDUC do Estado de Mato Grosso solicitando informações sobre a reforma da Escola Estadual
Marcelina de Campos, especialmente nos seguintes pontos:
I. Quando irá começar a reforma da E. E. Marcelina de Campos? ;
II. Qual o tempo necessário para a reforma?;
III. Qual o valor estimado a ser com a reforma?;
IV. Para qual unidade escolar os alunos serão encaminhados enquanto durar a reforma?;

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Janeiro de 2021

Ulysses Moraes
Deputado Estadual

2

