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Dispõe sobre a divulgação por meios diversos
dos contatos locais dos respectivos Conselhos
Tutelares  nas  instituições  escolares  de
natureza pública e privada do estado do 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. 1º. As instituições escolares do estado do Mato Grosso, de natureza pública e privada, deverão
promover em seus espaços, materiais, páginas sociais e site a divulgação dos contatos locais, tais como:
e-mail, endereço, telefones e whatsaap, dos respectivos Conselhos Tutelares.

Art. 2º. Consideram-se ações eficazes de promoção das informações as quais trata o art. 1º desta Lei:

I – afixação de cartazes nos espaços de acesso livre, com ampla visualização para os profissionais, alunos,
pais e visitantes;

II – divulgação nos materiais impressos da escola que sejam de circulação entre a comunidade escolar,
como boletins, convites e demais avisos;

III – divulgação nas redes sociais da instituição;

IV – realização de eventos com informações sobre os direitos e proteções das Crianças e Adolescentes, bem
como formas de denunciar violações, locais e contatos.

Art. 3º. As medidas elencadas no art. 2º desta lei podem ser complementadas por outras ações pertinentes
planejadas e desenvolvidas pela comunidade escolar e/ou profissionais e autoridades competentes, bem
como em ações articuladas com outros serviços.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias contados da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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As instituições escolares são locais de acolhimento e formação dos alunos, que não apenas aprendem os
conteúdos das disciplinas que lhe são transmitidas, mas também recebem orientações sobre conteúdos
diversos do nosso dia-a-dia, que são essenciais para o convívio social e que, indiscutivelmente, são parte da
sua construção como cidadãos. Assim, nestes espaços os alunos aprendem, inclusive, sobre direitos,
deveres e violações.

A escola transforma-se então em um local também de apoio para as crianças e adolescentes, que percebem
neste espaço e nos seus funcionários uma possibilidade segura de onde buscar ajuda.

No entanto, é comum que algumas das situações vivenciadas pelos alunos transpassem a competência da
escola e sua possibilidade de ação, seja porque já se esgotaram os recursos que poderiam ser utilizados
para solucionar internamente a situação, ou porque as questões reportadas pelo aluno envolvem infrações
penais e/ou tratamento de saúde, que necessariamente exigem a participação de outros serviços para que
se ofereça a assistência necessária, como casos de evasão, maus tratos, dependência química, entre outros.

Nestes casos, é essencial que a direção, os professores e até mesmo os alunos tenham acesso rápido e
fácil ao contato do Conselho Tutelar local, posto que este é o órgão de principal atuação na atividade de
fiscalização, zelo e preservação dos direitos da criança e do adolescente. Por isso, é importante que a
instituição escolar e os conselhos tutelares mantenham uma relação de parceria e proximidade, além de, de
forma fácil e amplamente disseminada, o telefone e endereço deste órgão sejam disponibilizados.

Cumpre citar ainda que, a respeito deste assunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a
responsabilidade dos dirigentes das instituições escolares em comunicar ao conselho tutelar os casos de
falta frequentes injustificadas, evasão escolar e repetência, por exemplo, colaborando com a atuação do
órgão na fiscalização do cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, por meio da ação articulada 
entre a escola e o órgão.

Dessa forma, é importante incentivar a interação cada vez mais constante entre a escola e os conselhos
tutelares, abrangendo toda a comunidade escolar por meio da disponibilização e promoção dos contatos de
acesso a este órgão, de modo que qualquer pessoa possa indicar eventuais casos em que seja necessária a
intervenção do conselho tutelar para proteção da criança e do adolescente.

Assim, buscando fortalecer a criação desta relação mais eficiente entre as escolas e os conselhos tutelares,
buscando beneficiar e proteger as crianças e adolescentes, esta proposta tem como finalidade sugerir ações
que viabilizem este contato. Este projeto é inspirado no Projeto 3.602/2022 do Estado da Paraíba.

Ante o exposto, entendendo pela constitucionalidade e legalidade do projeto ora apresentado, solicitamos o
apoio de todos os parlamentares para a sua aprovação em plenário.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Março de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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