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Mesópolis,18 de Junho de 2019.

Oficio nº.083/2019
EXMA SRA.
MARIA INÊS RIBEIRO
D.D. Presidente da Câmara Municipal de
MESÓPOLIS-SP.

Senhora Presidente:

=ennora

Frresidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a VossaExcelência, para encaminhar o PROJETO DELEI Nº.014, DE 18 DE JUNHODE2019“Cria o Projeto “Educação Inteligente”, com distribuição de Kit Material Escolare Uniformes no Município de Mesópolis-SP, e dá outras providências”, paraapreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobresVereadores, para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossossinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente.

A aquisição deste material tem a finalidade de atender a todas as escolas da redemunicipal de ensino.

filhos um material adequado para o estudo, com isso queremos oferecer a eles ummaterial de qualidade e padronizado, na intenção de assegurar a qualidade eeficiência do ensino e das atividades cotidianas de cada um de nossos alunos,
Considerando, de um lado, ser a educação um direito de todos e um dever dosEntes Estatais, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para oexercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, de acordo com os termosestabelecidos nas nossas Constituições Federal e Estadual, bem como ospropósitos de universalização, valorização e melhoria do ensino colacionados naLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, de outro, a existência degritantes disparidades sociais e culturais da população que integra a sociedadecomo um todo, implicando, contudo, a necessidade de garantia de oportunidadese de igualdade de condições, em especial para O acesso e permanência dos alunosnas escolas estaduais, é que apresentamoso presente Projeto de Lei, a fim de quetodos os alunos regularmente matriculados nas escolas municipais possam terassegurado o fornecimento gratuito pelo Município de materiais e uniformesescolares.

Um dosprincipais fatores de exclusão de nossas crianças e jovens das escolas é,principalmente, a escassez e/ou precariedade de condições financeiras das suasfamílias, que não têm sequer condições de arcar com os custos para a compra demateriais e uniformes escolares de seus filhos, sem, contudo, ensejar em prejuízosconsideráveis ao seu próprio sustento básico.

Destarte, lamentavelmente, uma de duas situações são geradas, quais sejam:exclusão de nossas crianças da escola, ou queda de desempenho escolar dosalunos, em razão da total carência de material, de vestuário e calçado.
Além da premente urgência em se combater qualquer que seja a hipótese acimaventilada, é inegável o fato de ser também de total relevância o combate àcoexistência de situações, em que os alunos, sobretudo, aqueles de uma mesmaescola, devido às discrepantes diferenças sociais em razão da renda familiar,permaneçam, lado a lado, em total condição de desigualdade pela falta depossibilidade de arcarem com materiais escolares e vestimentas de qualidades
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superiores, desrespeitando-se, assim, os seus direitos sociais básicos e, atémesmo, dificultando o fortalecimento da cidadania e a formação escolar de cadaum.

Daí, pois, ser de fundamental importância contarmos com a colaboração dosnobres Pares desta Casa Legislativa com vistas à aprovação da presenteproposição que, além de discorrer acerca da obrigatoriedade do Município defornecer aos seus alunos regularmente matriculados, gratuitamente e sem qualquerexigência de devolução, os materiais escolares e uniformes nas formas indicadas,estabelece, outrossim, as diretrizes mínimas para garantir a devida implementaçãodesse fornecimento,

e

isto para o total cumprimento de seu dever constitucional emoral na área da educação.

Prefeitura Municipal de Mesópolis, 18 de Junho de 2019.
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Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº.014, DE 18 DE JUNHO DE2019.

“Cria o Projeto “Educação Inteligente”,
com distribuição de Kit Material Escolar,
e Uniformes no Município de Mesópolis-
SP, e dá outras providências”.

Artigo 1º - Fica criado no âmbito do Município de Mesópolis, o Projeto“Educação Inteligente”, com distribuição de Kit Material Escolar e Uniformes nasEscolas da rede pública Municipal.

Artigo 2º - O kit Material escolar e uniformes são específicos para cadanível de ensino da rede municipal e inclui itens básicos em conformidade com oAnexo Unico desta Lei.

$1º:- Fica permitido a inclusão de material e uniformes não previsto nalista básica de material escolar descrita no Anexo único, desde que justificada asua pertinência, ressalvado quanto aos materiais de uso comum deverão estar àdisposição dos alunos para utilização em sala de aula, obedecendo-se sempre oplanejamento das aulas dos professores.

a) São exemplos de materiais de uso comum pelos alunos: tintaguache, massa de modelar, giz de cera, gliter, lantejoula, caneta marca texto,cantas esferográficas azul e vermelha, papel crepom, papel de seda, EVA, papelset color, papel verniz, cartolina, papel manilha, etiquetas, canetões, em diversascores, dentre outros que se fizerem necessários.

82º:- Tendo em vista o fato de que o número de alunos é variável acada ano, os quantitativos deverão ser apresentados pelos responsáveis pelo setorda educação, de conformidade com o número de alunos matriculados para cadasérie de ensino (infantil e fundamental).

Artigo 3º - Para recebimento dos Kits, os alunos deverão estarregularmente matriculados em sua unidade de ensino.

Parágrafo Único:- Oscritérios de distribuição dos kits ficarão a cargodos diretores das unidades escolares.

Artigo 4 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parceriasobjetivandoa implementação ou ampliação do projeto Educação Inteligente” paraaquisição de Kit Material Escolar e Uniformes.
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Artigo 5 — As despesas com execução da presente Lei correrão porconta das verbas próprias consignadas no orçamento vigente.

Artigo 6 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mes jo lis, 18 de Junho de 2019.
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Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO

|- KIT EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE ( BERÇÁRIO le II, MATERNALle INTEGRAL):

DESCRIÇÃO
Uniforme:- Camiseta
 
| Mochila  

Il - KIT EDUCAÇÃOINFANTIL (PRÉ | e PRÉ H):

 

DESCRIÇÃO
1- Uniforme:- camiseta
2- Apostilado de acordo com a faixa etária
3- Porta lápis

4- Lápis de cor
9- Caderno brochurão
6- Lápis preto

7- borracha

8- apontador
9- tesoura sem ponta
10- cola

11- Mochila

 

  
HI - KIT ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ANO):

————

DESCRIÇÃO
 1- Lápis
2- Lápis de Cor — 12 cores
3- Tesoura pequena sem Ponta
4- Cola pequena
5- Apontador
6- régua de 30cm
7- borracha
8- caderno agenda
9- Brochurão

10- Brochurinha
11- Bolsa porta lápis
12- mochila
13- Uniforme Escolar:- Camiseta

|14- Apostilado

 

 

   
Prefeitura Municipal de Mesópolis;) 18 de Junho de 2019.

Ml
LEANDRO APAR O POLARINI

Prefeito Municipal


