CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, apresenta à judiciosa
apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o
seguinte:

PROJETO DE LEI Nº

16/2015

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A AVALIAÇÃO PERIÓDICA DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE
PORECATU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - As estruturas físicas das escolas da
rede
pública
municipal
de
ensino
serão
avaliadas
periodicamente, mediante vistoria, realizada a cada 02 (dois)
anos, com o objetivo de avaliar e elaborar diretrizes de
padrões de infraestrutura a fim de garantir a segurança e
melhoria da estrutura física dos prédios escolares.
§ 1º - Para a realização da mencionada vistoria,
referida no caput deste artigo, poderá ser constituída
comissão multidisciplinar pelo Poder Executivo Municipal,
composta precipuamente por engenheiro, profissionais de
educação, membro do Conselho Municipal de Educação, membro do
sindicato da categoria, dentre outros.

cidadãos
envolvido.

§ 2º - A vistoria poderá ser acompanhada por
interessados, considerando o interesse público

Art. 2º - Para efeito dessa Lei, será elaborado
cronograma de vistoria pela Secretaria/Departamento Municipal
de Educação, levando em consideração as escolas mais antigas.
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Art. 3º - A avaliação estrutural de que trata essa
Lei envolverá a verificação de todas as instalações físicas
internas e externas, destacando-se o sistema de eletricidade,
climatização,
hidráulico,
equipamentos,
muros,
quadras
esportivas, calhas, telhado, condição de pintura, dentre
outras instalações existentes nas escolas.
Art. 4º - Após a vistoria das escolas deverá ser
elaborado relatório detalhado da situação de cada unidade
educacional e suas condições de funcionamento, para subsidiar
as diretrizes das reformas a serem executadas.
Art. 5º - O disposto nesta lei aplica-se a todos
os estabelecimentos de ensino mantidos pelo Poder Público
Municipal de Porecatu.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da
presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Caberá ao Executivo Municipal, no
praz de 03(três) meses, baixar os atos administrativos
necessários ao cumprimento desta lei.
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 06 de abril de 2015.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR
Apoiamento:
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JUSTIFICATIVA

O

presente

projeto

de

lei

justifica-se

como

medida de prevenção e melhoria das estruturas físicas das
escolas

públicas

do

Município

de

Porecatu,

objetivando

garantir a qualidade na educação de nossos alunos.

O Município de Porecatu possui atualmente quatro
escolas

municipais

de

ensino

e

dois

CMEI’s,

sendo

que

em

breve, será inaugurado mais uma unidade de ensino. Muitas
dessas

escolas

são

antigas

podendo

apresentar

diversos

problemas estruturais, que além de prejudicar a aprendizagem,
ainda colocam em risco a segurança de toda comunidade escolar.

Essa medida também tem o intuito de colaborar
com os gestores das escolas que se esforçam para manter a
estrutura e equipamentos escolares em boas condições, e para
isso,

muitas

vezes

mobilizam

a

escola

para

realização

de

eventos com o objetivo de arrecadar recursos, e em outras
situações tiram do seu próprio salário. No entanto, quando
ocorre algum acidente o gestor acaba sendo responsabilizado, o
que

sem

dúvida

representa

uma

grande

injustiça

com

o

profissional.

Ademais,

é

importante

para

qualquer

gestor

público conhecer a realidade estrutural de cada unidade de
ensino, para realizar ações precisas, uma vez que a avaliação
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obrigatória será realizada de forma periódica. Além disso, o
projeto

abre

engenheiros,
vereadores

espaço

para

profissionais
possam

de

forma

que

as

entidades

da

educação,

organizada

de

classe

sindicatos

contribuir

para

e
a

avaliação das estruturas das escolas, propondo soluções aos
problemas encontrados.

Por fim, esclareço que esta proposição se propõe
a tornar obrigatória as vistorias, de forma periódica, sem
preterir

nenhum

prédio

estruturas

existentes,

agendado,

considerando

escolar,
por

tendo

intermédio

em

vista

de

cronograma

pré-

escolas

com

principalmente

as

todas

as

estruturas mais antigas, garantindo assim um ambiente adequado
e seguro para que seja ministrado o ensino na rede pública
municipal de ensino de Porecatu.

Por todas essas razões, apresento essa Proposta
de Lei, esperando contar com apoio dos Nobres Pares para sua
tramitação e aprovação.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR
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