CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

Mensagem Legislativa ng ~/2Dl7.
Afonso Cláudio/ES. 30 de janeiro de 2Dl7.
Excelentíssimos Senhores
VEREADDRES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFDNSD C:LÁUDID/ES
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Excelentíssimos Vereadores,

"---

Amixo ao presente, estamos em:aminhando para apreciação e posterior
deliberação Plenária deste Egrégio Parlamento Legislativo Municipal. o incluso Projeto de Lei intitulado: "DISPÕE SDBRE A
IMPDRTÂNCIA aas PAIS au RESPDNSÁVEIS SEREM INFDRMADDS SDBRE AAUSÊNCIA Da ALUND NA ESCDLA".
Dobjetivo dessa nossa proposta nada tem a ver com a evasão escolar, que não é
um problema recente do sistema educacional. e tem legislação especifica para tal. Porém, nossa intenção visa a segurança e a
integridade física do aluno.
Para exemplificar, relatamos casos recentes e corriqueiros que tem repercussão
municipal e até mesmo nacional.
Vários jovens. adolescentes. saem de suas residências com intuito de ir á escola.
Muitas das vezes ficam nas mediações do estabelecimento de ensino com vários colegas. Só que não se encontram presente na
sala de aula e ninguém sabe de certo informa o real paradeiro dos mesmos, tempo esse que muitas das vezes pode ser
encontrados fazendo uso de drogas. sendo vitima de exploração sexual e outras mais ...
Se os diapositivos previstos por esta Lei estivessem vigentes varias tragédias
possivelmente seriam evitadas. pois a famrtia. avisada da ausência da sala de aula, poderia acionar a polícia e comunicar os
órgãos competentes para serem tomadas as devidas providências. como por exemplo. através do Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente e. até mesmo. junto ao Conselho Municipal de Segurança Publica.
Face ao exposto. esperamos contar com indispensável apoio dos demais Pares
para a aprovação do P_r.tJj~o em questão. no que aproveitamos para reiterarmos nossas mais.
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CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

PRDJETD DE LEI Nº ª2.il2D17.
DISPãE SDBRE A IMPDRTÂNCIA DDS PAIS au
. RESPDNSÁVEIS SEREM INFDRMADDS SDBRE A
AUSÊNCIA DD ALUND NA ESCDLA..
A CÂMARA MUNICIPAL DE . AFDNSD CLÁUDID, ESTADD DD ESPÍRITD
SANTD. através da Vereadar RDMILDD VALSEIR DTDLANI e. na usa de su.as prerrogativas legais e em canfarmidade cam a
Incisa 1da Art. 165 da Regimenta Interna.
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Artigo Iº - Fica. par esta Lei. instituída que a direçãa das escalas da rede municipal
de ensina deverá camunicar aas pais au respansável sabrea ausência das alunas nas salas de aula. durante a períada escalar
diária.

Iº - Os pais au respansáveis. abrigatariamente deverãa fazer seus respectivas
cadastras na secretária da escala para receber a natificaçãa sabre a ausência da aluna na sala de aula. par meia de telefone.
SMS. e-mail. aplicativa para dispasitiva mável au autra meia.
§

§

2º - Oserviça de cadastramento prevista na paragrafo anterior não terá qualquer

§

3º - As escalas deverão manter atualizadas as dadas cadastrais das seus alunas e

custa para as pais ou responsáveis.
familiares, dispanibilizanda meias para tal.
§ 4º - Ocarpa docente da estabelecimento deverá ser devidamente cientificada das
procedimentos que passarão a ser adotadas, para que a implementação da Lei. que será caardenada e fiscalizada pela
Secretária Municipal da Educação, atinja as objetivas a que se prapãe.

Artigci 2º - Constatada a ausência da aluna na sala de aula. imediatamente a famma
deverá ser contatada e informada sabre a fato. visando à adaçãa de medidas que passam garantir a segurança e integridade
física da aluna.
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Artigo 3º - Para tadas as seus efeitos, está Lei-.será regulamentada pela Executiva
na prazo de 60 (sessenta) dias, cantadas a partir da sua publicação.
·
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigar na data de su.a publicaçãa, revagadas as
dispasiçães em cantraria.
Plenária Mansenhar Paula de Tarso Rautenstrauch.
Afansa Cláudia/ES.,;fil_ de IY\oJsn de -'\1' .
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