
ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LEILA GALVÃO - PT 

INDICAÇÃO N° 	/Ô 'f 	/2018. 

InàCO à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento 
Inerno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Marco Brandão, Secretário Estadual de Educação e 
Esporte, solicitando a ampliação do Projeto Colégio Militar para os 
municípios do Estado do Acre. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 
Rio Branco—Acre 

12 de junho de 2018. 

L JC- - I- D 
Leila Galvão 

Deputada Estadual - PT/AC. 
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JUSTIFICATIVA 

O Acre está entre os 10 Estados com os melhores resultados no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). As ações de 

Governo voltadas para a educação têm mudado a realidade das escolas e 
principalmente dos jovens acreanos. 

Com o objetivo de fortalecer cada vez mais a aprendizagem e 

auxiliar jovens em situação de vulnerabilidade social, o Governo em 

parceria com a Secretaria de Educação e Esporte, implantou em 2018 o 

projeto das Escolas Militares que são administradas pelo Comando da 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 

A Escola militar do Estado do Acre tem sido um instrumento 

poderoso para mudar a realidade de muitos jovens acreanos, oferecendo 

educação continuada e qualificada, com compromisso, valores éticos, 

morais e cívico, fazendo com que o aluno se sinta parte integrante para 

uma sociedade mais justa e transformando-se em um ser humano capaz 

de contribuir positivamente e até modificar o ambiente em que vive na 

forma mais disciplinar possível. 

O futuro da juventude está na qualidade da educação oferecida. 

Avançar com ações inovadoras e eficazes, garante que o Acre continue 

celebrando as grandes conquistas nos indicadores educacionais. 

Ressaltamos a grande importância da ampliação das Escolas militares para 

os municípios do interior, em especial na regional do Alto Acre (Assis 

Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri) garantindo para toda juventude 

acreana, um ensino de qualidade e eficiente gerando resultados positivos 

sobre a vida de milhares de acreanos. 

Solicitamos à Secretaria de Estado de Educação que seja analisada a 

possibilidade de firmar parceria entre os municípios e o Estado 

objetivando permitir aos jovens das mais diversas classes sociais o acesso 
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aos brilhantes e oportunos ensinamentos promovidos pelos Colégios 

Militares, como atitudes positivas, disciplina, valores morais e respeito ao 
próximo. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

Rio Branco -Acre 

12dejun42O1: 

á 
LfIGalvo 

Deputada Estadual - PT/AC 
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