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DISPÕEM SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS
ESCOLAS  PUBLICAS  E  PARTICULARES  DO
ESTADO DE MATO GROSSO, QUE OFERTAM A
EDUCAÇÃO  BÁSICA,  INFORMEM,  OS  PAIS
E/OU RESPONSÁVEIS, SOBRE A AUSÊNCIA DO
D I S C E N T E  E M  S A L A  D E  A U L A ,
IMEDIATAMENTE  APÓS  CONSTATAÇÃO.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º  As Escolas Públicas e Particulares do Estado de Mato Grosso, que ofertam a Educação Básica,
ficam obrigadas a informar aos pais e/ou responsáveis sobre a ausência do discente em sala de aula,
imediatamente após constatação desta.

Parágrafo Único: De acordo com o art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º
9.394/96), a educação básica escolar brasileira compõe-se de:

I. educação infantil (0 a 5 anos);
II.  ensino fundamental (6 a 14 anos);
III. ensino médio (15 a 18 anos).

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Apesar de não termos um registro estatístico (formal, sério e oficial) sobre ocorrências do gênero,
diariamente ouvimos relatos de acidentes com crianças “esquecidas”, involuntariamente, dentro de veículos.
No Brasil, nos últimos anos, foram registrados vários óbitos em conseqüência de tal acidente/incidente.

Nos Estados Unidos foram contabilizados 550 acidentes com mortes de crianças desde 1998 segundo a
ONG KIDS AND CARS. Sempre que uma tragédia desta proporção está sendo esquecida uma nova aparece
para comoção geral da população.

Em nosso Estado, infelizmente, Nobres Pares, não é diferente! Há pouco tempo, em nossa capital, um caso
concreto provocou comoção generalizada; em um passado recentemente, no Município de Lucas do Rio
Verde, a 350 km da Capital, tal fato, lamentavelmente se repetiu e uma criança de três anos de idade morreu
após ser “esquecida”, por toda uma tarde, dentro do veiculo no estacionamento de uma Escola daquela
cidade.

Hodiernamente estamos sempre apressados, correndo e atarefados; vivemos sob pressão e estresse
permanentes devido ao estilo de vida que nos é imposto pelas conjunturas atuais. Os casos de pais e/ou
responsáveis que esquecem seus filhos no interior de seus veículos tornou-se algo terrivelmente comum.

O problema é sério e merece ser tratado de tal forma. Crianças esquecidas em veículos podem sofrer
queimaduras graves, sofrer paradas cardíacas e respiratórias, além de tantas outras situações. Isto sem falar
no trauma irrecuperável de quem “involuntariamente esquece” os pequenos.

Sabemos que no Congresso Nacional tramita projeto de lei denominado “Projeto Anjo da Guarda” que
sugere em seu texto que as montadoras de veículos, obrigatoriamente, entreguem carros com detector de
presença juntamente com os itens básicos. Esperamos que tal matéria obtenha sua pronta aprovação.
Porém, podemos e devemos fazer a nossa parte.

Quanto ao fato de inserirmos crianças maiores, pré-adolescentes e adolescentes (Ensino fundamental e
médio) no texto de referida matéria nos baseamos nos níveis alarmantes da violência em nosso Estado.
Muitas vezes os pais e/ou responsáveis, experimentam um sentimento de tranqüilidade; pensam que seus
filhos estão em sala de aula e quando se dão conta, pelo não regresso dos mesmos aos seus lares, pode ser
tarde de mais.

Cremos que a medida ora proposta, será de grande auxilio para evitar acidentes e traumas futuros.
Afirmamos e ratificamos por diversas vezes: O custo do cuidado é infinitamente menor que o custo do
reparo/dano. Não hã dificuldade alguma em a escola, através do professor (a), aquele que mantém contato
diário com seu aluno, percebendo a ausência deste, comunicar a diretoria, secretaria ou coordenação
escolar para que a mesma tome providencias e entre em contato com os pais e/ou responsáveis
comunicando a ausência de seu filho (a).

Por todo o exposto, esperando evitar dramas imensuráveis e traumas insuperáveis nas famílias, conto com o
apoio dos demais Membros deste Parlamento Estadual para o regular tramite da matéria em epigrafe, sua
efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.
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