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COMISSÃO DE DIRE|TOS HUMANOS, CIDADANIA E AMPARO A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO

PARECERN"

EMENTA

AUTOR:

15312021 o. s. N" 15312021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 20912021, que "Dispõe sobre a

criação do Projeto "Órfãos da Covid-l9", que institui políticas púbicas a

serem institucionalizadas pelo Estado de Mato Grosso a fim de minimizar

os prejuízos financeiros e psicológicos sofridos por crianças e

adolescentes que perderam pais e responsáveis para a Covid-19".

Deputado EDUARDO BOTELHO.

RELATOR (A): DEPUTADO (A)

I - RELATÓRTO:

Assenbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edillcio Dante Manins de Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

Sccretaria Parlalnentar da Mesa Diretora

Núcleo Social
E-mail: n rrc'lcru,r'iitl(!.r,itl., Ll.t t,.gr}:,]1

TELEFONES:
(65) 33 l 3-6908
(65) 33 l 3-691 5

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela

Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Processo n" 34612021,

Protocolo n" 29381 2021, lida na | 4a sessão ordinária, de 05 I 0412021 .

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n''
2}gl2)2l, de autoria do Deputado EDUARDO BOTELHO que "Dispõe

sobre a cnaçáo do Projeto "Órfãos da COVID-19", que institui políticas

públicas a serem implementadas no Estado de Mato Grosso a fim de

minimizar os prejuízos financeiros e psicológicos sofridos por crianças e

adolescentes que perderam pais ou responsáveis paru a COVID-|!",
confoflne descrito abaixo :

Art. l'Árt. l'Ficq instituíclo o Proieto "Orfios da COVID-19" que

institui políticas públicas assistencialistas a fim de minimizar os

prejuízos .financeiros e psicológicos sofridos por crianças e

adolescentes que tenham perdido pais ou responsáveis pqra a

COVID-19.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se criança a pessoa

até dàze anc.ts cle idade incompletos e adolescente entre doze e dezoito

anos de idacle incompletos, conforme disposto na Lei Federal

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Arl. 2o As políticas públicas de que lratam esta Lei abarcarão todos

aquele que, alétn de se enquadrarent nas disposiçõe's do art' 1",

atendatn aos seguintes critérios, cuntulalivamente:
I - renda familiar bruta mensal igual ou inJ'erior a 1,5 salário

mínimo;
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II -falecimento de integranÍe da entidadefamiliar exclusivamente por
COVTD-19 ou complicações decorrentes diretamente destq doença a

ser comprovqdo mediante Atestado cte Obito devidamenÍe assinado

por profissional médico competente

Art. 3'O Proieto Orfdos da COVID-19 garantirii:
I - atendimento psicológico mensal prioritário e gratuito aos jovens

com idade entre 5 e l7 anos;
II - disponibilização de auxílio no valor de 10% do salário mínimo

pr,tr cr iança/adolescente integrante da res pectiv a ent idade fam il iar, no

limite de até 30% do salário mínimo por família;
III disponibilização mensal de uma cestq básica por entidade

familiar;
IV - disponibilizaçiíct mensql de kits de higiene contendo xqmpu,

sabonete, escova e pastq de higienização bucal;
V - quanclo a entidade familiar conlqr com crianças abaixo de 2
(dois) anos de idade, serão disponibilizadas,
mensalmente, qlém dos itens já elencados nos incisos anteriores, 400g

(quatrocentas gramas) de leite em pó, bem como j0 (trinta) fraldas
descartáveis.

Art, 4' Os beneficios instituídos pelo Projeto Orfios cta COVID-19

durarão encluanto subsistirem os recluisitos do art' 2"'

Árt.5".oPoderExecutivoSerespons(lbilizaráporgarantiro
cumPrimento do art. 3o desta Lei.

Art. 6" Ás despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por

conta de dotações orçamentárias própria ou suplementadas'

Art. 7o Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação'

O referido Projeto de Lei (PL) n" 20912021 foi lido na

14o Sessão Ordinária, emO5lO4l2O272, em seguida os autos foram enviados

a Consultoria para despacho e em 2010412021 foram enviados ao Núcleo

Social, conforÍne artigo 360, inciso III, alínea "c" do Regimento Interno,

pafa a comissão de Direitos Humanos, cidadania e AmpaÍo à criança,

Adolescente e Idoso, para a emissão de parecer quanto ao mérito da

iniciativa.

Em apertada síntese. E o relatório.

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Secretaria Parlatnentar da Mesa Diretora

EdiÍicio Dante Marlins de Oliveira Núcleo Social

TELEFONES:
(6s) 33 l 3-6908
(6s) 3313-691 s

Sala 204 - 2" Piso E-rnaiI: 41rc]grr.s-oçiqi«r.!].,11l.gry-h-t
ohtRt.
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II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão dar parecer a todos os projetos que

tratem acerca dos direitos humanos, da cidadania, e do amparo à criança,

aos adolescentes e idosos e temas contidos no artigo 369, VIII, do

Regimento Interno desta Casa de Leis.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no

rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no

artigo 26, XXVIII, daCarta Estadual de Mato Grosso.

A intenção do autor é "dispor sobre a ciaçáo do projeto

órÍãos da Covid-19, que institui políticas públicas a serem

institucionalízadas no estado de Mato Grosso a fim de minimizar os

prejuízos financeiros e psicológicos sofridos por crianças e adolescentes que

tenham perdido pais ou responsáveis devido a pandemia da Covid-l9".

Na folha 02 (verso) do Projeto de Lei (PL) n" 20912021, o

nobre Parlamentar apresenta as seguintes justificativas:

A pandemia dq COVID-19 trouxe inúmeras consequências sociais e

economicas no mundo inteiro. Ao redor do planeta contabilizam-se

mais de 2.600.000 (dois milhões e seiscentas mil) de mortes em

decorrência clo Novo Coronavírus, dentre os quais mais de 300 mil

foram no Brasil.

Em um ano cle pandemia o número de mortes decorrentes da COVID-

l9 jó supera o número de vítimas fatais do vírus da AIDS entre 1996 e

2019, conforme dados do Ministério da Saúde,

Diante clesse cenário e, sendo o Brasil o atual epicentro da pandemia,

inúmeros são os impactos sofridos pela sociedade. Um deles é o caso

de "vítimas indiretas" dq COVID-19: os bebês, crianças e

adolescentes cujos pais ou responsáveis vão à óbito devido à doença,

Quais os planos para essos vítimqs? De que forma o Estado pode

ampará-las?

o presente Projeto cle Lei surge então com afinalidade de, atravé.s de

políticas públicas específicas, prest(lr assistência a estes iovens que,

com o falecimento de seu responsável - seia ele o pai, a mtÍo ou

mesmo ambos os genitores ou responsáveis legais - acabam tendo o

seu desenvolvimento comprometido, tanto por problemas emocionais

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edificio Dante Manins tle Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlatnentar da Mesa Diretora

Núcleo Social
E-uail: trtLc,lc,r-smf Ql(-.q|,l.tl.l, grft:,-ilt

TELEFONES:
(6s) 33 l 3-6e08
(65) 33 l 3-69 I 5
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quanto /inanceiros, uma vez que aquele que Íoi vííima da doença

muitqs vezes erq o principal provedor do lqr'

As crianças e os adolescentes não são vítimas diretas da

pandemia da COVID-l9, no entanto são as maiores vítimas indiretas da

ôrire sanitária, humanitária e social disseminada pela pandemia,

principalmente os que já vivem em situação de vulnerabilidade social, que é

agrayadacom o falecimento do pai, mãe ou responsável.

O momento é grave e o Ministério da Mulher, Família e

Direitos Humanos atravós do Departamento de Promoção e Fortalecimento

dos Direitos da Criança e do Adolescente, trabalhando em conjunto com

várias entidades entre as quais, càmara Federal e o UNICEF, jéL

identificaram o probloma e estão mapeando a localização das crianças e

adolescentes aÍrasados por esta condição pata gatantir apoio smocional e

financeiro às entidades de acolhimento e famílias guardiãs, que podem ser

avós, tios e outros, estão também analisando políticas públicas que possam

fortalecer os Conselhos Tutelares (CRAS) e os Centros de Referências

Especializados de Assistência Social (CREAS).

O tema gera preocupação e gaúa atenção na Câmara

Federal e no Senado da República. Segundo a Agência Cà'mata de Notícias,

foi definida uma Comissão na Càmata Federal, coordenada pelo Deputado

Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ), que realizou audiência pública

acompanhada por diversas organizações de defesa dos direitos das crianças

e adolescentes para tratar especificamente da situação de vulnerabilidade

das criangas e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia. A
reunião elevou o tom e cobrou do govemo federal suporte financeiro e

criação de um proglama específico para atendimento de crianças e

adolescentes, inclusive com meios favoráveis para que peÍmaneçam com

familiares.

No Senado Federal, de forma mais aprofundada e

concreta, foi protocolado pelo Senador Rogério Carvalho (PT-SE) o Projeto

de Lei (PL 88712021), que concede pensão por morte à criança e ao

adolescente cujo Pai, mãe ou responsável tenha falecido devido à

complicação da Covid-lg. O teor do PL 887 pode ser conferido abaixo:

Arl. lo E clevida pensão por morte à criança ou ao adolescenle cuio

genitor falecer em decorrência dq infecção pelo .sars-cov2, agente

causador da Covid-19.

§ l" A pensão prevista no clPut:
I - é no valor de R8 I . 100,00 (mil e cem reaís);

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Crosso

Edificio Dante Marlins de Oliveira
Sala 204 - 2' Piso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo Social
E-tnail:1trc'l-cq9o-c'iitl(fi 1.,.1.U.!,l,rf trb-t

TELEFONES:
(6s) 33 l 3-6908
(65) 33 l 3-69 I s
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II - ndo é devida se o genitor falecido for Jiliado à previdência

social, em regime geral ou próprio, e sua situação garqnte bene/ício

semelhante aos dePendentes; e

ru - é devida até a criança ou o adolescente completar l8 (dezoito)

anos de idade. § 2o caso haia o falecimento de ambos os genitores da

criança ou adolescente, é devida qpenqs uma pensão por morte

prevista no cqqut.

Art. 2o Se o genitor de que trata o art' l" tiver mais de um Jilho, é
devida: I - apenas uma pensão por morte, caso os filhos componham

o mesmo núcleo familiar; II - uma pensão por morte por cqda núcleo

familiar, se os /ilhos integrarem núcleos familiares diferentes'

A iniciativa proposta no PL rL' 20912021 compartilha a

preocupação e dialoga com o Projeto de Lei Federal, §endo portanto, um

projeto afirmativo no sentido de buscar soluções para um desafio novo

imposto pela pandemia da Covid-l9.

Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões

elencadas na justificativa do Projeto de Lei (PL) n" 20912021, de autoria do

Deputado EDUARDO BOTELHO, entendemos que a proposição vem ao

encontro a uma preocupação nacional, 9Ue culminou com a criação do

Projeto de Lei 88712021a ser votado no Conglesso Nacional, concedendo

suporte em todas as esferas da vida às crianças e adolescentes que teúam
ficado órÍãos devido a pandemia da Covid-l9, assim, qualifica seu mérito'

Assim, ante todos os motivos expostos acima, somos

favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei (PL) n" 20912021, de autoria do

Deputado EDUARDO BOTELHO.

Lido na 14n Sessão Ordinária de 0510412021.

E O parecer.

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Erlilicio Dante Martins de Oliveila
Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlatnentar da Mesa Diretora

Núcleo Social
E-tnail: tr trclc-osrç'iit!.(iitl..Utl.gq.t-,-b.r.

TELEFONES:
(6s) 33 r 3-6908
(6s) 33 I 3-69 I s
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSICÃO N" PARECER N"

t'\. 2$9t2Íl2l t5312{021 1531202t

nef"r"rrt" áo projeto de Lei (PL) n" 20912021, que o'Dispõe sobre a

criação do Projeto "Órfãos da Covid-l9", que institui políticas púbicas a

serem institucionalizadas pelo Estado de Mato Grosso a fim de minimizar

os prejuízos financeiros e psicológicos sofridos por crianças e adolescentes

que perderam pais o responsáveis para a Covid-l9".

Pelas razões expostas, quanto ao 4q1f!!g, voto pela

APROVAÇÃO do Projeto de Lei (PL) n" 20912021, de autoria do

Deputado EDUARDO BOTELHO, que "Institui a política estadual paÍa o

estímulo da atividade de cuidador de idosos e dá outras providências", lido

na 14u Sessão Ordinária (0510412021).

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

PREJUDICIDADE/REJEIÇÃO.
x
tr
tr

Sala de Reunião das ComissOes, emdi\ de trn'r:,§,' de2)2l'

ASSINATURA DO RELATOR:

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Edificio Dante Martins de Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

SecretaÍia Parlatnentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

TELEFONES:
(65) 33 l 3-6908
(65) 33 l 3-69 I sE-tnaiI: trtrclc,,rs1,ciitl(..çif !.,.1.t.1.t,.gr-l.r-,,b.t.
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IV. FOLHA DE VOTAçÃO - SISTEMA DE DELIBERAçÃO REMOTA:

2" EXTRAORDINAITIA
f: ô5 - \nrl

PL N" 2o9l2o2l
Deputado EDUARDO BOTE LIiO'

stsrEMA ELETRÔNICo DE DELIBERAÇÃo REMoTA (vlDEocoNF[RENCIA)

sseasrtÃoREZENDE [rnesrNcter tr tr tr tr I
Presidente ! nrvoro

! nevoro

ffi ner,,toro

neuNIÃo:

oltltuonÁnlo:
pnopostÇÃor

ÀUTOR:

ÀS§iriÀiüü§--*- - --.- "-" - -Vôfô --- -iriii;tôii--" '§ilii

! rnesENcrnl

I nevoro

Ü-;;;;ilil;-'

-ilÂô*- ÃB§iEN(.ió

trtr
ÂUSENTE

MDI\IBROS SUPLENTES

ULYSSES MORAES

lúDíô ôABRÂL -

DR. EUGENIO

f] ^uvoro
Eo*uii*|,o. -tr-- Ü*-Ü* Ü-^-Ü-

PAULO ARAUJO

E nerrroro

I nen,roro

üffi;;il;*--Ü Ü - tr- --Ü*-- tr*
! nnvoro

DR. GIMENEZ

RESULTADO FrNAL: N npnov.l»o E nr.lura.»o

OBSERVAÇÃO:

Certifico que o(s)
(videoconferência).

Foi designado o Deputado

Deputado(s) acima descrito(s), votou através do Sistema Eletrônico de Deliberação Remota

REZENDE

\tr,-----.--
DANIELE TONDO FAVRETO

Secretária da Comissão CDHCACAI

SPMD:

IER DA CUNHA FILHO
Permanente I Núcleo Social

DEPUTADO TIAO
Presidente da ao

ENCAMINHA-S

Assernbleia trgislativa do Estado de Mato Grosso

Secretária Parlanentar da Mesa Diretora I Núcleo Social

{lonrissi(} rlc l)iIcilos lltttttatlos. (lirlrrl:rlria c.'\tttJllttrl:) (lrirtrrçt. ao i\tlttlcticcttlc t'atl ltloso

Sala204 2"PisolE-rnail: rtttclc<rsoc!ll(ltiit.l,.t.ltt"g,i:r:,!l.t. l'teléfones: (65)3313-ó908 1(65)3313-6909 1(65)3313-6915'
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