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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP. 

 

Indicação nº : 246/2021 

 

   O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s), vem(ê), 

respeitosamente à presença de V. Exa., requerer que após o devido trâmite 

regimental, seja a presente proposição enviada ao Executivo Municipal. 

 

   Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, digne-

se em determinar o quanto segue: 

 

 Assunto: 

 

 Instituir programa “Direito na Escola”, a ser oferecido, em parceria 

gratuita com a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo  – 

OAB Guará, junto às escolas municipais de Guará. 

 

 Justificativa: 

 
A Constituição Federal de 1998 estabelece, em seu art. 30, VI, que compete aos municípios manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programa de educação infantil e de ensino 

fundamental. O art. 205, também da Constituição Federal, estabelece que a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Ademais, a lei de diretrizes básicas da educação (Lei Nº 9.394/1996), no seu art. 26 dispõe que os currículos 

da educação básica deverão conter conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas 

de violência contra a criança e ao adolescente, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o art. 27 

da lei de diretrizes básicas da educação determina que os conteúdos curriculares da educação básica 
promoverão a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática; (Lei Nº 9.394/1996). A mesma lei, em seu art. 32, determina 

que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político e dos valores em que se fundamentam a sociedade. (Lei Nº 
9.394/1996). Considerando a Lei 13.005 de 2014, que define o Plano Nacional de Educação e estabelece a 

diretriz de promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio 

de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares e a Constituição do Estado de Minas 

Gerais que determina, no art. 195, que a educação será promovida com a colaboração da sociedade, com 
vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e que o Estado deverá 

garantir o ensino de noções de Direito Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio, observa-se que a 

educação é tema prioritário da Administração Pública, sendo instrumento capaz de transformar a realidade 

social de nossa sociedade. A implementação de temas relacionados a educação mostra-se extremamente 
relevantes e necessários para um melhor aproveitamento do ambiente educacional municipal. Temas 

relacionados a Noções de Direito tem como objetivo primordial auxiliar na formação dos alunos no que diz 

respeito aos seus direitos e deveres na vida em sociedade. O conhecimento e ensino de direitos como a 

liberdade de expressão e direito de livre associação, da livre iniciativa, dos direitos sociais e dos demais 
direitos e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados contribuem para a formação desde a 

infância. A abordagem de temas relacionados a empreendedorismo e cidadania possibilitam a ampliação de 

visão e oportunidades para jovens, fomentando o pensamento inovador e transformador, em uma geração que 
tem buscado novas formas de atuação no mercado de trabalho, o que, por sua vez, contribui com o 

desenvolvimento socioeconômico no município de Guará. 

 

     Aguarda(m) deferimento. 

 

Guará/SP, 14/09/2021. 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

Vereador 


