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Dispõe sobre a importância dos pais ou responsáveis
serem intormados sobre a ausência do aluno na escola.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Fica instituído que a direção das escolr da rede estadual de ensino do Estado do
Amazonas, deverá comunicar os pais ou responsáveis sobre a ausência dos alunos na rede escolar no
período escolar diário de frequência obrigatória de cada aluno.
5 1e Os pais ou responsáveis realizarão no

momerto da matrícula escolar do aluno um cadastro
para
destinado especificamente
recebertais informações, neste cadastro conterá ao menos um item
a seguir:

- endereço da residência ou domicílio;
ll - endereço eletrônico;
lll - número de contato com WhatsApp.
|

5 2e O serviço de cadastramento previsto no parágrafo anterior não terá qualquer custo para
pais
os
ou responsáveis.

Art. 2e As escolas públicas estaduais deverão, sernpre que possível, manter atualizadas as listas
cadastrais dos pais ou responsáveis e dos alunos à que se refere esta Lei.

Art. 3s O estabelecimento de ensino deverá cientificar os pais ou responsáveis pelo aluno,
quando este tiver mais de 10 (dez)faltas injustificadas no semestre letivo.
Art. 4s O corpo docente do estabelecimento educacional, deverá ser devidamente cientificado
dos procedimentos que passarão a ser adotados para a efetivação desta Lei.

Art. 5s Cabe a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), fiscalizar o
andamento e a efetivação do quanto pretendido por esta Lei.
Art. 6s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o presente projeto de lei tem por finalidade, primordial,

a

segurança e integridade física do aluno e não a evasão escolar.

Dentre as inúmeras dificuldades enfrentadas pela educação Brasileira, destaca-se que,
atualmente, existe um grande desinteresse por parte de muitos alunos, por qualquer atividade
escolar. Neste passo, muitos alunos frequentam a sala de aula por obrigação, e, tendo oportunidade,
muitos destes se afastam do ambiente escolar.
É de conhecimento de todos que, existem situações em que pais ou responsáveis não
acompanham de perto a rotina escolar dos seus filhos/dependentes. Tal falta de acompanhamento
pode ocorrer por ínúmeros fatores, seja por ignorân:ia ou até mesmo por falta de capacidade
financeira.

Menciona-se também gue, os responsáveis muitas vezes pensam que os seus
filhos/dependentes, estão frequentando a escola, quando na verdade não estão, o que pode ser um
risco para a vida dessas críanças e adolescentes. Logo, o Projeto de Lei em voga, buscará efetivar a
permanência do aluno na sala de aula, sobretudo quanco ponderado a importância desta para a vida
e formação do indivíduo.
Ademais, a norma em caso, está em consonância om os ditames legais e constitucionais. Senão
vejamos a orientação emanada do art. 227 da Constítui;ão Federal, in verbis:

Art. 227. É dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar à
crionça, oo odolescente e eo jovem, com obsoluta prioridade, o direito ò
vida, à saúde, ò alimentação, à educação, ao lazer, à profissionolização,
à cultura, à dignidade, oo respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitória, olem de colccá-los a salvo de toda formo de negligêncio,
discriminoçõo, exploroção, violêncio, crueldade e opressõo.
Considerando o explanado, entendemos que o Parlamento Amazonense possui competência
legislativa para propor o presente Projeto de Lei. Ademais, esta propositura proporcionará a
segurança e a integridade física das crianças e adolescentes do nosso Estado. Assim, conto com o
apoio dos nobres pares para a sua aprovação e posterior remessa ao Excelentíssimo Senhor
Governador para sanção.
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