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Institui  reserva  de  vagas  em  instituições
públicas  estaduais  de  educação  superior  em
favor  de  candidatos  que  tenham cumprido  o
serviço militar obrigatório integralmente.

        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 instituições públicas estaduais de educação superior reservarão, em cada concurso seletivo para
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo, 10% (dez por cento) de suas vagas para os
candidatos que tenham cumprido o serviço militar obrigatório integralmente.

Art. 2º As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão às contas das dotações
orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la no
prazo de 120 (cento e vinte dias).

JUSTIFICATIVA

A prestação de serviço militar exige do jovem disponibilidade praticamente total de tempo. Segundo o
Ministério da Defesa, o Serviço Militar Obrigatório se divide em três etapas ao longo de um ano, o
Alistamento Militar, a Seleção Geral e a Incorporação ou a Matrícula. Para os jovens recrutados, são
diversas as habilidades evoluídas durante o serviço, destacando-se, sobretudo, a prática de atividades
físicas, o desenvolvimento da noção de hierarquia, de disciplina e de organização. Os projetos praticados
nos quartéis são fundamentais para que sejam formadas habilidades de competição e de trabalho em equipe,
além de valores como civismo e patriotismo.

Todavia, mesmo com todos esses benefícios, muitos jovens são impossibilitados de ingressarem em um
curso superior mesmo após o cumprimento do serviço militar, haja vista que a admissão em Instituições de
Ensino Superior se torna mais difícil já que a demanda de tempo para esse serviço é elevada, o que torna o
estudo para os vestibulares e para o ENEM praticamente impossível.
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Nesse sentido, a implementação da cota prevista neste Projeto de Lei possibilitaria que o jovem que prestou
integralmente o serviço militar, adquirindo todas as qualidades e os benefícios decorrentes disso, não tenha
o seu ingresso em um curso superior dificultado pela indisponibilidade de tempo.

Diante da importância desta temática, este Parlamentar solicita o apoio dos seus pares no intuito de viabilizar
a aprovação deste projeto.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Setembro de 2020

 

Sargento Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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