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lnstitui, no ambito da Camara Municipal de Jacarei, o Festival
de Empreendedorismo e lnovagao lhierescolar lvlunicipal.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   0   SEU

PRESIDENTE,    VEREADOR    PAULO    FERREIRA    DA   SILVA,

PROMULGA o sEGuiNTE DECRETo LEGisLArvo:

Art.1°  Fica instituido, no ambito da Camara Municipal de Jacarei,

o FESTIVAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO INTERESCOLAR MUNICIPAL, destinado

a incentivar a apresentaeao, par alunos de escolas pdblicas e particulares locais, de ideias crjativas

que possam melhorar a qualjdade de vida da comunidade, a convivencia, organizagao e projetos a

serem desenvolvidos nos mais variados setores.

Pafagrafo i]nico.  0 Festival objetiva desenvolver o senso critico

e  criativo,  estimulando  o  empreendedorismo  e  a  inova¢ao  interescolar,  de  forma  a  preparar  os

jovens para o futuro e entender o que almejam, destinando-se especificamente a tratar de temas

como  educaeao,  seguranea  ptlblica,  cultura,  comunicagao,  satlde  ptlblica,  esportes,  saneamento

basico,  infraestrutura, tecnologia, transporte,  melhorias para a cjdade, entre outros, consistindo em

urn Banco de ldeias a serem encaminhadas aos 6rgaos pLlblicos competentes.

Art. 2°  0 evento de que trata a art.1° sera real.izado anualmente

no mss de mango,  devendo os alunos e escolas interessadas se inscreverem  no periodo de  1° de

fevereiro a 28 de fevereiro, junto a Comissao Julgadora da Camara Municipal, que ora fica instituida,

formada pelos }ntegrantes das Comiss6es de Educaeao,  Cultura e Esportes e de Desenvolvimento

Econ6mico,  em  cujo  trabalho  contarao  com  o  auxilio  da  Equipe  de  Cerimonial  e  Eventos  do

Legislativo.

§  1°  A Comjssao Julgadora  podera convidar entidades e 6rgaos

ptlblicos e privados para contribuir na analise das proposie6es apresentadas

§  2°    A  Comissao  Julgadora  avaliara  as  propostas  e  projetos

apresentado§,  que  podefao  ser feitos  individualmente  ou  por equipes  de  alunos,  fazendo  a  sua

devida classificaeao, de forma que alunos e escolas vencedoras sejam homenageados em sessao

solene  do  Legislativo  a  ser  realizada  na  ultima  semana  do  mss  de  mareo  ou  em  solenidade  na

sessao ordlnarla do mesmo periodo                                                                                                C':i?
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§ 3°  As propostas e projetos deverao ser apresentados mediante
inscrigao pfevia, em documento fisico ou por meio digital,  inclusive medlante insengao da respectiva

documentagao no site do Legislativo, em aba a ser disponibilizada no ato da abertura das inscrig6es.

§   4°     A   avaliagao   da   Comissao   Julgadora,   em   data   a   ser
estabelecida por seus integrantes, devefa englobar a aprecia?ao te6rica e pfatica de cada proposta

apresentada.

§   5°      Os   autores   das   proposie6es   deverao   informar   seus
respectivos  e-mails  no  ato  das  inscrie6es,  de  forma  que  a  Comissao  Julgadora,  caso  entenda

necessarios  esclarecimentos  dos  contetldos,  possa  solicitar  seu  comparecimento  em  data  a  ser

previamente designada.

Art.   3°     Durante  a   realizaeao  anual  do  Festival,   a  Comissao

Julgadora  tamb6m  podefa  estabelecer  para  o  ano  seguinte,  sem  prejuizo  dos  demais  trabalhos

desenvoMdos pelos alunos, tema§ especi'ficos a serem abordados de propostas e projetos para a

cidade e para o Legislativo.

Art. 4°  0 Festival §efa dividido em cinco categorias, a saber:

I -Ensino Fundamental anos  iniciais;

11 -Ensino Fundamental anos finais;

Ill - Ensino M6dio;

lv - Educaeao de Jovens e Adultos; e

V -Escola de Ensino Tecnico.

Art.  5°   Os  premiados  em  cada  categoria,  alunos  e  respectivas

escolas,    receberao    urn    diploma    contendo    a    sua    classificaeao,    intitulado    DIPLOMA    DE

EMPREENDEDORISM0  E  INOVAeAO INTERESCOLAR  MUNICIPAL,  a  ser confeccionado pelo

Cerimonial do Legislativo nos mesmos moldes dos diplomas ja conferidos pela Camara Municipal.

Pafagrafo  tinico.     Serao  premiados,   em   cada  categoria,   os

primeiros, segundos e terceiros colocados.

Art. 6°  Os casos omissos ou deliberag6es pertinentes envolvendo

a  realizagao  do  evento  serao  dec.ididos  pela  Comissao  Julgadora,  por maioria  de votos  de

integrantes.
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Art.  7°   Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor na  data  de  sua

Camara Municipal de Jacarei,  1° de novembro de 2022.

DUDI

Vereador - PL

publica9ao.

Autoria do Droieto: Vereador Dudi
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A     presente     propositura     tern    o     objetivo     de     estimular    o

desenvolvimento   de   uma   consciencia   de   cidadania   e   aproximar  a   sociedade,   par   meio   da

comunidade estudantil, do Legislativo e do trabalho parlamentar que representa os anseios do povo.

Desenvolver  nos jovens  o  senso  critico  e  criativo,  aproxima-Ios

dos 6rgaos constituidos e representativos do Municipio,  permitir-lhes a apresentaeao de sugest6es

para  a  desenvolvimento  da  comunidade,  sao  prop6sitos  que  nos  permitem  construir  urn  futuro

melhor e,  por isso,  a razao deste projeto.

Estamos  certos  de  que  receberemos  o  apoio  dos  nobres  pares

quanto  a  este  projeto  instituindo  o  Festival  de  Empreendedorismo  e  lnovacao  lnterescolar
Municipal e, contando com a sua aprovaeao, antecipamos agradecimentos e subscrevemos.

Camara Municipal de Jacarei,10 de novembro de 2022.

`ul

--__           D U DI

Vereador -PL
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