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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EXPORTE E JUVENTUDE

PARECERÁ' o/S/20-TECE

Cria o Programa ]\llunicipal de Combate à
Evasão Escolar no Ensino Público
Fundamental.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria do
vereador Márcio Bens Ely. ' ' '

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, fls. 7-8, proferiu que não se
vislumbra óbice à tramitação do Prometo. Da mesma fomaa, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), f]s. ]0-11, concluiu pela inexistência de óbice de
natureza jurídica.

E o relatório

Considero que o mérito da proposta está em ampliar a gama de
mecanismos à disposição da comunidade escolar para diminuir a evasão. um
problema preocupante em todo o país, um ponto que se encontra muito bem
elucidado no parecer emitido pela CCJ.

O texto do Prometo de Lei sugere importantes ações integrativas de apoio
educacional, relevantes e salutares para otimizar o controle da frequência dos alunos
de modo a ampliar a sua permanência nas escolas de ensino fundamental, e por isso a
proposição tem o préstimo de contribuir para melhoria da educação pública e o
cuidado com a infância no nosso Município.

Cabe ressaltar que não se vislumbra interferência na competência
privativa da gestão do Município, uma vez que a instalação e acompanhamento desse
Programa continuará sob atribuição da pasta competente.

Percebe-se que a finalidade da Proposta é a de zelar pela educação da
nossa cidade, de modo a assegurar um direito efetivo e universal, como consta no art.
128 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre (LOMPA), por meio de ações
coordenadas com o Conselho Tutelar e Ministério Público. Além disso, a proposição
traz a oportunidade da instituição firmar convênios com a sociedade civil organizada,
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ampliando o leque de dispositivos para o cuidado da infância e da juventude.

ndivíduo e cidadão. continuação do seu desenvolvimento e aprimoramento' como

aprovação P ptaneo' .diante do exposto, o parecer desta Comissão manifesta-se pela

Sala de Reuniões, 20 de fevereiro de 2020

Aprovado pela Comissão em ú? e'?-.2&.
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