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Torna obrigatória a divulgação do aplicativo de
suporte aos estudos do ENEM (Exame Nacional
de Ensino Médio) PREPARA MAIS, em todos os
cinemas do Estado de Mato Grosso.

 

 

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. 1° Torna obrigatório a divulgação do aplicativo de suporte aos estudos do ENEM (Exame Nacional de
Ensino Médio) PREPARA MAIS, em todos os cinemas do Estado de Mato Grosso, como forma de incentivar,
orientar e divulgar o aplicativo.

Parágrafo Único. A divulgação de que trata o caput deste artigo poderá ser feita por meio de exibição na
tela do cinema antes do início do filme;

Art. 2º Os vídeos a serem exibidos serão produzidos e selecionados pela equipe de comunicação da
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS).

Art. 3° O aplicativo deverá ser divulgado quatro meses antecedentes ao Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM).

Art.4º O descumprimento do disposto nesta Lei configura multa no valor de 20 (Vinte) UPF’s-MT (Unidade
Padrão Fiscal de Mato Grosso).

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no que se fizer necessário para o
seu fiel cumprimento.

Art. 6° Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação.

 



 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Oscar Bezerra
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de iniciativa legislativa, na modalidade de Projeto de Lei, que tem por fim, divulgar o aplicativo de
suporte aos estudos do ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) PREPARA MAIS, em todos os cinemas
do Estado de Mato Grosso.

A divulgação será, por meio, de vídeo institucional de apoio, suporte e instruções de como usar o aplicativo
antes do inicio de cada filme nas salas de cinema de todo o Estado.

O aplicativo Prepara Mais é usado, através das plataformas IPTV e MyClass, com o propósito de criar
oportunidades para subsidiar população vulnerável, no ingresso em instituições de Ensino Superior.

A interface do aplicativo possui navegação intuitiva, amigável e design moderno, o que possibilita fácil
a c e s s o  à s  s u a s  f u n c i o n a l i d a d e s ,  t o r n a n d o  o  a p l i c a t i v o  u m  a g r a d á v e l  e
est imulante complemento ao aprendizado. 

O aplicativo é responsabilidade da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS) e já
possui diversos vídeos institucionais que podem ser usados para veiculação nas salas de cinema.

O intuito é que todas as pessoas que forem realizar o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) tenha
conhecimento sobre a ferramenta disponibiliza pelo Governo do Estado de Mato Grosso, solicitando assim o
apoio dos nobres pares para a aprovação da presente medida.
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