RIC n.20/2021

Requer ao Senhor Ministro da
Educação informações sobre prova
do ENEM realizada no último dia 17
(dezessete) janeiro..

Apresentação: 18/01/2021 10:09 - Mesa

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _______/2020
(Do Deputado José Guimarães)

1.Requeiro informações detalhadas de quantos alunos realizaram a prova, estado por
estado, município por município.
2.Dados veiculados pela imprensa apontam que nos estados do Rio Grando do Sul,
Paraná e São Paulo: “Alunos foram impedidos de entrar nas salas, onde a capacidade
havia sido alcançada”. De quem partiu a ordem para que esse procedimento fosse
adotado?
3.Quantos alunos ficaram sem realizar a prova?
4.Com quanto tempo de antecedência os alunos foram avisados que haveria uma
escolha, ou seja, quem chegasse primeiro entrava, quem chegasse depois, deveria
agendar a prova para outra data?.
5.Requeiro cópia do planejamento logístico para a realização da prova.
6.Logo depois do final da aplicação da prova o ministro disse, em entrevista coletiva:
“estou feliz”. Requeiro explicação técnica sobre essa fala, ou seja, o que esperava o
senhor ministro, no que tange a realização da prova?
7.Em conversa com fiscais de prova recebi a informação formal que muitos foram
avisados horas antes do inicio da aplicaçao da prova, sobre a capacidade das salas e
em esta sendo atingida a orientação para os alunos deveria ser: “precisam ir embora e
reagendar a prova”. O que foi feito para acompanhar psicológicamente estes alunos?
8. Requeiro cópia do informativo distribuído aos alunos, no dia da prova, com as
orientações para reagendarem suas provas.
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Com fundamento no art. 50, §2º da Constituição Federal, combinado com os
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro que, ouvida a
Mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saúde pedido de informações sobre
Educação informações sobre prova do ENEM realizada no último dia 17 (dezessete)
janeiro.

Documento eletrônico assinado por José Guimarães (PT/CE), através do ponto SDR_56103,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

Pensemos muitas e muitos foram com medo de contagio para a prova. São
centenas de relatos: “precisei escolher entre o sonho e a vida”. Depois disso chegam e
não tem a oportunidade de realizar sua prova, como fica o psicológico destas pessoas. A
atitude é desumana e cruel, vivemos a maior pandemia de saúde do século,
impressionante; passamos a marca das 200 mil mortes e nesse momento crucial, o
governo brasileiro de maneira negacionsita Irresponsável e absurda!
Então, solicitamos as informações contidas nesse requerimento para melhor
esclarecimento do tema. Pelo exposto, pedimos deferimento.

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2021.

Dep. José Guimarães
Líder da Minoria
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Educação é vida e salva vida, é incompreenssivel a falta de preparo deste governo
para com todos os assuntos que envolvem o cuidado com a população. Primeiro o exame
nem deveria ter sido realizado. Agora realizar e penallizar quem chegasse, mesmo dentro
do prazo determinado para entrada, depois de uma possível lotação, com a frase: “não há
lugar; você precisa remarcar sua prova”; se trata da maior falta de respeito já vista com
aquelas e aqueles que sonham em entrar para a Universidade.
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Justificação
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10.Requeiro cópia do contrato com a empresa responsável pelo fornecimento dos
equipamentos (computadores) para realização da prova digital.

Documento eletrônico assinado por José Guimarães (PT/CE), através do ponto SDR_56103,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

9.Requeiro cópia do calendário de reagendamento de prova, para os alunos que não
tiveram a oportunidade de fazê-la no último dia 17 (dezessete de janeiro).

