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PROJET0 DE REsOLUCAO

Disp6e sobre a criacao da Frente Parlamentar em
Defesa da Educagao Pdblica.

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi APROVA E 0
SEU PRESIDENTE, VEREADOR ABNER DE
IVIADUREIRA,  PROIVIULGA A SEGUINTE

RESOLUCAO:

Art.  1° - Fica instituida,  no ambito da Camara Municipal de Jacarei, a Frente
Parlamentar em Defesa da Educaeao Pdblica.

Art. 2° -A Frente Parlamentar em Defesa da Educagao Pdblica tefa cafater
suprapartidario e sera constituida mediante a livre adesao dos (as)
Vereadores (as) com a finalidade de contribuir para o aprofundamento do debate, da
formulagao e da implementagao de politicas ptiblicas que promovam a educagao
pdblica,

Art. 3° -As ag6es da Frente Parlamentar em Defesa da Educa?ao Pdblica visam
agregar conhecimento, promover o debate e articular a produeao de contetldo em
torno de uma plataforma de convergencia sobre os temas ligados a educagao na
gestao ptiblica, envolvendo redes de instituig6es e de colaboradores.

Art. 4° -Os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Educagao Ptlblica serao
coordenados por urn presidente, urn vice-presidente e urn secrefario, que tefao
mandate de dois anos e serao escolhidos mediante aprovagao absoluta dos seus
componentes.

Art. 5° -As reuni6es da Frente Parlamentar em Defesa da Educagao Pdblica serao
publicas, realizadas periodicamente, nas datas e nos locais estabelecidos por seus
membros e divulgados com antecedencia.

Paragrafo dnico. As reuni6es de que trata o "caput" deste artigo serao abertas e
poderao contar com a participagao de organizag6es representativas,  incluindo
educadores,  sociedade civil organizada e o publico em geral.
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Art. 6° -A Frente Parlamentar em  Defesa da Educaeao Pdblica produzira
de suas atividades, apresentando a sintese das conclus6es das reunj6es,
seminarios, simp6sios e encontros, visando garantir ampla divulgagao para a
sociedade.

Paragrafo tlnico. Os atos e deliberag6es deverao ser divulgados atrav6s dos meios
de comunicagao da Casa,  em especial o Boletim Oficial do Munjcipio,  a TV Camara
Jacarei e a pagina oficial do site eletfonico na internet.

Art. 7° - Esta resolugao entrara em vigor na data de sua promulgaeao,  revogadas as
disposie6es em contrario.

Camara Municipal de Jacarei,  20 de Agosto de 2019.

AUTOR: Vereador Luis Flavio Dias (PT)
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Justificativa

Este Projeto de Resolugao prop6e a criaeao da Frente Parlamentar em Defesa da
Educagao Ptlblica, com o objetivo de ampliar a discussao sobre o tema e agregar
apoios, dentro e fora do parlamento, em sua defesa.

A educagao 6 tema relevante em qualquer agenda de debate sobre politicas
publicas nos municipios e a defesa de uma Educagao Pdblica de qualidade deve ser
prioridade.

Apesar de a Camara Municipal de Jacarei contar com a Comissao de Educagao,
Cultura e Esportes, entre suas Comiss6es Permanentes, e necessario urn espago
para discussao que nao se restrinja sua ocupaeao atrav6s de divis6es de espagos
por criterios partidarios. A participagao sera aberta a todos (as) os (as) Vereadores
(as).

Como urn dos produtos da Frente Parlamentar, sera a apresentagao da
consolidagao dos debates que ocorreram em seu ambiente, contribuindo para que a
Camara Municipal de Jacarei tenha elementos que contribuam para o
aprimoramento da Educaeao Pdblica do Municipio.

Pelos motivos expostos, solicita o apoio na aprovaeao do presente Projeto de
Resolugao.

Camara Municipal de Jacarei,  20 de Agosto de 2019.
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