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DISPÕE  SOBRE  A  DOAÇÃO DE  CELULARES,
TABLETS  E  NOTEBOOKS  APREENDIDOS
PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO  DE  MATO  GROSSO  A  ALUNOS  DA
REDE  PÚBLICA  DE  ENSINO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

        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:

 Artigo 1º Os celulares, tablets e notebooks apreendidos em ações das forças de segurança do Estado de
Mato Grosso, que não constituam mais prova imprescindível à persecução penal, deverão ser destinados a
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual ou municipal, para serem doados aos alunos que se
encontram em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de acompanharem as aulas virtuais,
observando-se os seguintes critérios e condições:

I – entrega, mediante auto próprio, expedido pela autoridade policial aos estabelecimentos de ensino;

II – apresentação de interesse por parte dos estabelecimentos de ensino no recebimento dos equipamentos
citados no caput para a destinação aos alunos necessitados.

Parágrafo único A destinação aos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual ou municipal dos
equipamentos a que se refere esta Lei somente poderá ser realizada após 60 (sessenta) dias da apreensão
do equipamento, tendo sido esgotadas todas as diligências para identificação de seus proprietários e desde
que este não se vincule a qualquer procedimento investigatório.

Artigo 2º Considera-se em situação de vulnerabilidade, para os fins do disposto nesta lei, o aluno (a) cuja
família esteja inscrita em cadastros para programas sociais do governo ou que de outra forma comprove a
total impossibilidade de aquisição dos aparelhos de que trata esta lei.

Artigo 3º Cabe ao Poder Executivo através de regulamentação, definir e editar normas complementares
necessárias à execução da presente Lei.

Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

         Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as aulas presenciais da rede privada e
pública de ensino foram suspensas, entretanto muitos estabelecimentos educacionais continuam ofertando
aulas a seus discentes, todavia na modalidade remota, à distância, por meio digital. Ocorre que nem todos
os alunos, especialmente os da rede pública, possuem acesso aos meios digitais para poderem assistir as
aulas.

            Como é de fácil cognição, muitas famílias matogrossenses se enquadram em situação de
vulnerabilidade social, o que dificulta o acesso a algumas tecnologias simples, como é o caso dos celulares
smartphones.           Em contrapartida, frequentemente objetos apreendidos pela polícia são incinerados ou
de outra forma descartados, uma vez que nunca são localizados os seus donos.

            Assim, o presente projeto visa dar uma destinação adequada a esses equipamentos de tecnologia,
que possivelmente seriam descartados ou subutilizados, para fins nobres e de relevância social, como é o
caso dos alunos que necessitam desses meios digitais para terem o devido acesso neste momento crítico de
saúde pública e isolamento social a um direito social basilar garantido constitucionalmente que é o direito
fundamental à educação, conforme art. 205 da Constituição Federal de 1988.

            Nada mais justo e meritório que o engajamento de todos para minimizar os impactos negativos para
os menos favorecidos na luta pela formação escolar. Com base nessas razões, fundamentamos e
apresentamos este Projeto de Lei e solicitamos aos nobres pares que deliberem pela sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Agosto de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual

2


