Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LAJEADO
PROJETO BIKE SOLIDÁRIA

O Ministério Público da Comarca de Lajeado, através das Promotorias de Justiça
Criminal e Especializada, em parceria com a ALSEPRO, Polícia Civil e SENAI e, em razão do
grande número de bicicletas apreendidas junto às Delegacias de Polícia (Lajeado, Cruzeiro do
Sul e Progresso) existentes na Comarca de Lajeado, sem uma destinação adequada, entendeu
em criar o PROJETO BIKE SOLIDÁRIA, com o objetivo de consertar e destinar de forma
adequada estas bicicletas. Assim:

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve voltar sua atuação para
resultados de efetiva garantia de direitos e transformação social, fomentando uma cultura
institucional de valorização da atividade resolutiva, consoante o espírito da Carta de Brasília,
aprovada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e as Corregedorias Gerais dos
Ministérios Públicos Estaduais e da União;

CONSIDERANDO que a educação é reconhecida pela Constituição Federal como
direito de todos (artigo 205), dever do Estado (artigo 208) e eleva o acesso ao ensino
obrigatório e gratuito a direito subjetivo (§ 1º do artigo 208);

CONSIDERANDO no caso das crianças e adolescentes, a educação é direito
subjetivo, devendo ser garantido com prioridade absoluta, na exegese dos artigos 5º, 6º, e 227
da Constituição Federal e do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº
8.069/90);

CONSIDERANDO que a bicicleta é ferramenta de mobilidade urbana sustentável
e de integração social, bem como é um grande ator na preservação do meio ambiente e
qualidade de vida,

Deliberou-se pela criação do PROJETO BIKE SOLIDÁRIA a partir das bicicletas
apreendidas em expedientes policiais junto às Delegacias de Polícia da Comarca de Lajeado,
com o consequente conserto e posterior destinação, por meio do Curso de Mecânica de
Bicicletas do SENAI a ser realizado por adolescentes matriculados na rede pública de ensino,
visando a utilização por comunidades em situação de vulnerabilidade social, para tanto,
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articulou-se, num primeiro momento, parceiros junto ao Ministério Público, Polícia Civil,
ALSEPRO e SENAI.

O projeto BIKE SOLIDÁRIA, além de garantir destinação adequada, evitando
passivo ambiental, também possibilita destinação lícita para objetos de crimes e assegura que,
a partir das bicicletas apreendidas e sem proprietários identificados, alunos da rede pública de
ensino possam realizar curso de capacitação de Mecânica de Bicicletas, junto ao SENAI, onde
aprenderão um ofício e, ao mesmo tempo, consertarão as bicicletas disponíveis para posterior
destinação às escolas que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social.

A ação conjunta entre as Promotorias Criminal e Especializada de Lajeado, Polícia
Civil, ALSEPRO e SENAI garantirá maior efetividade para o projeto, propondo, juntamente com
os demais parceiros, a transformação

de objetos de crimes em uma possibilidade de

efetivação do direito à educação a muitos alunos bem como de mobilidade urbana sustentável,
cumprindo de forma eficaz a sua missão como agente de transformação social.

1) Objetivo:

Conserto e restauração de bicicletas apreendidas junto às Delegacias de Polícia de
Lajeado, Cruzeiro do Sul e Progresso (Comarca de Lajeado), em relação às quais não haja
interesse em procedimentos criminais, preparando-as e as doando para escolas da rede pública
de ensino, localizadas em bairros de maior vulnerabilidade social.

Após a identificação das bicicletas passíveis de serem consertadas e o devido
pedido de destinação – naquelas que tenham sido instaurados expedientes criminais – por meio
do curso de Mecânica de Bicicletas, elaborado pelo SENAI e com aporte financeiro do montante
de R$ 14.960,00 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais) para que 16 (dezesseis)
adolescentes em situação de vulnerabilidade participem do curso (conforme projeto que segue
em anexo e que é parte integrante do projeto), onde, além de aprenderem um ofício, também
consertarão as bicicletas que, posteriormente, serão doadas para escolas da rede pública de
ensino, localizadas em bairros de maior vulnerabilidade social, para que estas bicicletas sejam
emprestadas a seus alunos e pais, mediante condições a ser estabelecidas em momento
oportuno. O Projeto contará com identidade própria, onde as bicicletas terão pintura e
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adesivação com logomarca do projeto, que poderá ser dar por meio de um concurso entre as
escolas participantes ou por meio de parceiro.

2) Justificativas:
A medida mostra-se bastante oportuna, uma vez que conciliará projeto de
aprendizagem para adolescentes em situação de vulnerabilidade social, despertando no jovem
o interesse pelo trabalho e a evolução permanente por meio do conhecimento a ser
desenvolvido em curso de Mecânica de Bicicletas - SENAI, com o efetivo conserto e
aproveitamento das bicicletas que estão apreendidas em Delegacias de Polícia, para posterior
destinação às comunidades carentes.

O conserto e preparação das bicicletas para reutilização propicia adequada
destinação ambiental desse material, que, não obstante seu valor, acabam se deteriorando sem
receber adequado fim.

Visando operacionalizar o projeto, inicialmente o presidente da ALSEPRO,
FABRÍCIO SCHNEIDER contatou com a Promotoria de Justiça com o objetivo de verificar a
viabilidade de tal projeto, de forma que de imediato efetuou-se contato como a Delegada de
Polícia Regional SHANA LUFT HARTZ, bem como com o Delegado de Polícia de Lajeado MARCIO
DE ABREU MORENO, uma vez que as bicicletas apreendidas ficam depositadas, na sua grande
maioria, na Delegacia de Polícia de Lajeado, que aderiram à ideia. Posteriormente, contatou-se
com o SENAI, nas pessoas de JERRY HIBNER e MARCELO FRANCISCO SCHEDLER, para
elaboração de projeto de Mecânica de Bicicletas para adolescentes, que também aderiram ao
projeto, consoante projeto anexo, que faz parte integrante deste projeto.

Diante desse quadro, será necessário obtenção de parceiro para o aporte
financeiro necessário para realização do curso de Mecânica de Bicicletas, a ser realizado pelo
SENAI, no montante total de R$ R$ 14.960,00 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais –
R$ 935,00 por aluno), para que 16 adolescentes regularmente matriculados na rede pública de
ensino participem do curso, onde serão recuperadas tais bicicletas.

Além disso, tratando-se de adolescentes em situação de vulnerabilidade e que
precisam fazer uso do transporte público para se deslocarem até o SENAI, onde serão
ministradas 68h/aula (17 dias de aulas), há a necessidade do aporte de R$ 2448,00 (dois mil
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quatrocentos e quarenta e oito reais) para o pagamento das passagens (16 alunos, 02
passagens dia/aluno, 17 dias de aulas, no valor unitário de R$ 4,50).

Por fim, para criação e desenvolvimento de uma logomarca será necessário o
aporte de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), bem como R$ 1500,00 (mil e
quinhentos reais) para produção do material – release.

Valor total do projeto: 19.283,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta a
três reais)

Ainda, será verificada durante a realização do projeto, que tem objetivo de se
tornar permanente, a disponibilidade e adesão de outros parceiros.

3) Etapas:

I. Contato com os Delegados das Delegacias de Polícia de Lajeado, Cruzeiro do Sul
e Progresso – por meio da 19ª Delegacia de Polícia Regional, para elaboração de listagens de
bicicletas disponíveis em cada delegacia para inclusão no projeto.
Envolvidos: Delegado de Polícia de Lajeado, Cruzeiro do Sul e Progresso
Prazo: até 20/06/2021

II. Contato com SENAI para elaboração do projeto de Mecânica de Bicicletas.
Envolvido: SENAI
Prazo: cumprido

III. Contato com o Poder Judiciário local, a fim de apresentar a ideia de
destinação, considerando que muitas das bicicletas se encontram apreendidas em expedientes
criminais a cargo da 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Lajeado.
Envolvidos: MINISTÉRIO PÚBLICO, ALSEPRO, POLÍCIA CÍVIL E SENAI
Prazo: cumprido (enviado a projeto para as varas criminais por email)

IV. Juntamente com ALSEPRO e demais parceiros, para realização de reuniões com
potenciais parceiros para o aporte financeiro necessário para viabilização do projeto.
Envolvido: MINISTÉRIO PÚBLICO, ALSEPRO, POLÍCIA CÍVIL E SENAI
RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, 99 - CEP 95900000 - LAJEADO, RS
Fone: (51)37142729 e-mail: mplajeado@mp.rs.gov.br

4

Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LAJEADO

Prazo: 30/06/2021

V. Aporte Financeiro para realização do projeto.
Envolvido: em andamento

VI. Pedido de destinação das bicicletas apreendidas.
Envolvidos: Delegados de Polícia – levantamento dos expedientes a que estão
vinculadas as bicicletas
Promotores de Justiça – elaboração dos pedidos que forem necessários
Prazo: em andamento

VII. Procura de parceiro para elaboração da logomarca do Projeto, bem como
identidade visual das bicicletas ou por meio de concurso a ser realizado com as escolas
potencialmente beneficiárias
Envolvidos: MINISTÉRIO PÚBLICO, ALSEPRO, POLÍCIA CÍVIL E SENAI
Prazo: até o momento em que as bicicletas serão efetivamente consertadas.

VIII. Seleção dos adolescentes que participarão do curso de Mecânica de
Bicicletas:
Envolvido: PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE LAJEADO E SENAI
Prazo: tão logo seja autorizada a realização do curso

IX. realização do curso de Mecânica de Bicicletas:
Envolvidos: SENAI

X. Seleção das escolas beneficiárias para receber as bicicletas consertadas
Envolvidos: MINISTÉRIO PÚBLICO, ALSEPRO, POLÍCIA CÍVIL, SENAI e (parceiro do
aporte financeiro)

XI. Entrega das bicicletas consertadas:
Envolvidos: MINISTÉRIO PÚBLICO, ALSEPRO, POLÍCIA CÍVIL, SENAI e (parceiro do
aporte financeiro)
Prazo: conforme conclusão das restaurações

RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, 99 - CEP 95900000 - LAJEADO, RS
Fone: (51)37142729 e-mail: mplajeado@mp.rs.gov.br

5

Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LAJEADO

XII. Avaliação da execução do projeto:
Prazo: 10 dias após a entrega das bicicletas

Lajeado, 14 de junho de 2021.
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