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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
GABINETE DO VEREADOR RONINHA

PALACIO  DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Institui o Titulo " Empresa Amiga da Educa?5o" no

Municipio de Jacarei e d6 outras providencias.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl,  USANDO

DAs  ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs

POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE A  CAMARA  MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE   SANCIONA   E    PROMULGA   A

SEGUINTE  LEI:

Art.  1° Fica  criado  o  Titulo  "Empresa  Amiga  da  Educagao",  com  o

prop6sito   de   estimular  as   pessoas  juridicas   a   contribuirem   para   melhoria  da

qualidade da estrutura da Escola da  Rede Pdblica Municipal.

Art. 2° A participagao das pessoas juridicas no programa dar-se-a sob

a forma de doag6es de materiais, mao de obra, realizagao de obras de manutengao,

conservagao,  pinturas  e  pequenas  reformas  dos  pfedios  escolares  ou  de  outras

ag6es  que  visem  beneficiar  o  ensino  e  as  dependencias  nas  escolas  Ptlblicas

Municipais da Educa?ao Basica de Ensino.

Art.  3° As  pessoas juridicas  cooperantes  com  o  programa  podefao

divulgar com fins promocionais e publicitarios, as ag6es praticadas em beneficio da

escola  adotada,  inclusive  a  colocagao  de  placas confeccionadas em  medidas de

acordo   com  a   orientagao:   50cm  x  35cm   a   serem  exibidas   nas  escolas  para

divulgagao  de  sua  empresa  de forma  que  a  comunidade  tenha  conhecimento  da

parceria realizada entre o Poder Publico e a Empresa Amiga.

Art. 4° 0  Poder Pdblico nao tera Onus e nao concede fa qualquer

beneficio aos cooperados, mas tao somente sera responsavel pelas autorizag6es

necessarias em via administrativa para a aplicagao desta  Lei.

Art. 5°  Esta lei entra em vigor na data da sua publicaeao.
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JUST.FICATIVA

0   presente   projeto   visa   dar   oportunidade   para   as   empresas

participarem  ativamente  do  desenvolvimento  s6cio  educacional  do  municipio  de

Jacarei, tendo em vista que o mesmo ira trazer beneficios para a comunidade e para

as  escolas  do  municipio,  criando  uma  aproximagao  entre  os  6rgaos  publicos  e

privados.

A  educagao  deve  ser  vista  coma  urn  processo  que  assegura  a

formagao e o desenvolvimento intelectual e  moral do ser humano.  0  conhecimento

faz com que lutemos por uma sociedade mais justa e igualitaria.  Destarte,  para que

se alcance o desejado nfvel intelectual e moral e necessario que as escolas possuam

ambientes que despertem o interesse de seus alunos.  Para que isso seja possivel,

todos   os   setores   da   sociedade   devem   sentir-se   responsaveis   pelo   processo

educativo  de  nossas  criangas,  nao  deixando  somente  a  cargo  do  Municipio,  esta

tarefa,  que  podera  contar  com  auxilio  da  iniciativa  privada  que  tenha  a  visao  do

empreendedorismo social em suas metas.

Como previsto no paragrafo segundo do projeto,  a participagao das

pessoas  juridicas   no  programa  dar-se-a   sob   a  forma  de  doagao  de   materiais

escolares, realizagao de pequenas obras de manuteneao, conservaeao e reforma de

PRACA   DOS  TRES   PO0ERES.   74   -CENTFio   -JACAREl  /  SP   -CEP     12327-901   -TEL       (12)   3955-2200   -

WWW  JACAREI   SP   LEG    BR



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi .-SP
tie--I   .`

PALAcloDALIBERDADE                               \-^`             `'``\
GABINETE  DO VEREADOR RONINHA

ptedios  escolares  ou  outras  ag6es  que  vlsem  beneficiar  o  ensino  nas  e`scoSs~
estaduais e municipais.

Dessa  forma,   aguardo  o  manifesto  de  meus   nobres   pares   na

aprovagao  desse  projeto,  de  relevancia  ao  sistema  de  ensino  pdblico  de  nossa

Cidade.

Camara Municipal de Jacarei, 09 de agosto de 2022
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