
Indicação - anim4e9m

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: anim4e9m
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
07/02/2017
Indicação nº 34/2017
Protocolo nº 60/2017
 

Autor: Dep. Mauro Savi

Ao  EXMO.  SENHOR  Governador  do  Estado,
Pedro Taques, com cópia ao Senhor Secretário
Estadual de Educação, Esporte e Lazer, Marco
Aurélio  Marrafon,  expediente  indicando
COMUNICADO  FORMAL  E  OFICIAL  sobre  o
texto  da  Lei  Estadual  nº  10.509/2017,  nas
Escolas de Mato Grosso.

Conforme disciplina o artigo 160, II do Regimento Interno deste Parlamento Estadual e usando das
prerrogativas constitucionais e regimentais a mim atribuídas, solicito a Mesa Diretora, depois de ouvido o
Soberano Plenário, seja enviado ao EXMO. Senhor Governador do Estado, com cópia ao Senhor Secretário
Estadual de Educação, Esporte e Lazer, o presente expediente indicando COMUNICADO FORMAL E
OFICIAL, sobre o inteiro teor da Lei nº 10.509/2017, nas Escolas de Mato Grosso.

A Lei acima citada diz em seu artigo 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”.
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JUSTIFICATIVA

A intenção da proposta em epigrafe é divulgar importante conteúdo da Lei nº 10.509/2017 (oriunda de
Projeto de Lei de autoria deste que ora subscreve), publicada no Diário Oficial do dia 18/01/2017. Cremos
ser este o momento!O inicio do ano letivo.

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 (crianças na mais tenra idade) no interior de seus veículos
tornaram-se algo terrivelmente comum; crianças e jovens, que no percurso para a escola, são vitimas de
atos violentos também são corriqueiros. E mais uma serie imensurável de acidentes e incidentes que
poderíamos aqui enumerar.

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 proposta inicial, e agora Lei Estadual, 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.

De forma simples, a escola, através do professor (a), aquele que mantém contato diário com seu aluno,
percebendo a ausência deste, comunicará 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). Importante que referida lei seja imediatamente levada ao conhecimento dos estabelecimentos de ensino.

Diante do exposto, observando que muitas escolas já adotam tal critério e certo de que esta Casa de Leis
manterá sua tradição de ser sensível às causas sociais e humanas, apresento referida matéria esperando
contar com o apoio de meus Nobres Pares em seu regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.
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