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PROJETO DE LEI Nº

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a concessão de auxílio a
estudantes da rede pública de ensino para custear o acesso a conteúdos
educacionais disponibilizados na internet.
Art. 2º Até o dia 31 de dezembro de 2020, a contar da
publicação desta Lei, será concedido Auxílio Inclusão Digital (AID) no valor de
R$ 70,00 (setenta reais) mensais às famílias de estudantes matriculados nas
redes públicas de educação básica, na forma do regulamento.
§ 1º São elegíveis para receber o AID (Auxílio Inclusão Digital)
as famílias de alunos de ensino fundamental e médio das redes de ensino
municipais, estaduais, distrital e federal inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais (CADÚnico).
§ 2º A concessão do AID é limitada a 1 (uma) cota por unidade
familiar.
§ 3º Os órgãos responsáveis pela área de educação
disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos requisitos para
concessão do AID.
Art. 3º A concessão do Auxílio Inclusão Digital será custeada
por recursos do regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações
instituído pela Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
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O Congresso Nacional decreta:

Documento eletrônico assinado por Tereza Nelma (PSDB/AL), através do ponto SDR_56173, e (ver rol anexo),
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Dispõe sobre o Auxílio Inclusão Digital.

coronavírus, implantadas a partir de meados de março, após declarada
pandemia do covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), levaram à
suspensão de aulas presenciais em todo o Brasil. Milhões de alunos foram
afetados pela medida – enfrentada, quase sempre, por estratégias de ensino
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A maior parte dos alunos da rede pública receberam atividades
de ensino a distância nesse período. Em todas as regiões do País,
predominaram as atividades pela internet, meio com óbvias vantagens em
relação à TV ou ao rádio.
Nesse contexto, as desigualdades sociais tornaram-se ainda
mais visíveis. O simples fato de não ter acesso à internet fez um contingente
expressivo de estudantes deixar, da noite para o dia, de ter acesso à
educação. Pesquisa do Datafolha comprovou que a falta de acesso à internet é
o principal motivo apontado pelos alunos que não estão realizando todas as
atividades que recebem da escola, seja porque não têm internet em casa,
porque não possuem pacote de dados, ou porque a qualidade da conexão é
ruim.
Neste início do segundo semestre de 2020, as redes de ensino
começam a discutir protocolos de retorno às aulas presenciais. No entanto,
enquanto não houver vacina que garanta imunização em massa, serão
necessárias medidas sanitárias e pedagógicas especiais, o que inclui
estratégias de ensino híbrido, em que parte das atividades é cumprida
remotamente.
É necessário, portanto, enfrentar o desafio de garantir acesso à
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remoto.

que estabelece o Auxílio Inclusão Digital (AID) aos alunos de ensino
fundamental e médio das redes públicas de ensino, no valor de R$ 70,00 por
mês – restrito aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais
(CADÚnico), de forma que sejam atendidos apenas aqueles que de fato
necessitam do Auxílio.
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internet para os estudantes. Com esse objetivo apresentamos esta proposição,

custear planos de dados que supram a necessidade das tarefas estudantis,
como a exibição de aulas gravadas e o acompanhamento de aulas em tempo
real.
A universalização da educação básica é uma conquista social
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jovens possa usufruir de seu direito a educação. Dada a relevância da
proposta, contamos com o apoio de nossos Pares para sua aprovação.
Acreditamos estarem caracterizadas a urgência e o “propósito
exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e
econômicas” em nossa proposta. Por fim, a medida terá vigência e efeitos
restritos à duração da pandemia. Considerando esses elementos, estão
atendidos os requisitos constitucionais constantes dos art. 1 º e 3º da Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, motivo pelo qual propomos o uso
do regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações instituído na
referida Emenda para custear a presente política.
O Censo Escolar da Educação Básica 2019 contabiliza
27.606.210 matrículas no ensino fundamental e médio nas redes públicas, mas
apenas parte desse contingente faria jus ao auxílio. Considerando o número de
inscritos no CADÚnico em faixa etária correspondente à dos ensinos
fundamental e médio (somamos as faixas de 7 a 15 e de 16 a 17), estimamos
um número de 17.418.002 de potenciais beneficiários do AID. No entanto,
tendo em vista que a concessão do Auxílio se limitaria a uma cota por família e
estimando uma média de 1,8 filho por família (taxa de fecundidade auferida
pelo IBGE em 2012), chegamos ao quantitativo de 9.676.668 famílias elegíveis
para recebimento do Auxílio.
Em atendimento ao disposto no art. 113 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estimamos o impacto orçamentário e
financeiro da proposta em R$ 2 bilhões, conforme tabela abaixo, considerando
o pagamento do AID para cada família inscrita no CADÚnico com filhos
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internet é a grande barreira a se enfrentar para que esta geração de crianças e
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da qual não se pode retroceder. Neste contexto de pandemia, o acesso à

educação básica numa estimativa de três meses.
Estimativa de impacto orçamentário e financeiro do projeto
Item

Quantidade

Valor total - 3

(famílias

meses (R$)

Total (R$)

PL n.3815/2020

matriculados nas redes públicas municipais, estaduais, distrital e federal de

Apresentação: 15/07/2020 21:17 - Mesa

4

9.676.668

210,00

2.032.100.233

Digital (AID)

Sala das Sessões, em

de

Deputada TEREZA NELMA

de 2020.
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atendidas)

(Do Sr. Tereza Nelma )

Dispõe sobre o Auxílio Inclusão
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