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Dispõe sobre alterações na Lei nº 5.042, de 05 de abril de 2017. 

 

Art. 1º A diretriz X, passa a viger com a seguinte redação: 

“X – Promoção dos princípios aos direitos humanos e à sustentabilidade com foco na 

utilização no recursos naturais”. 

Art. 2º A meta 19, estratégia 19.7, passa a viger com a seguinte redação: 

“19.7 – Efetivar mecanismos de avaliação interna e externa para a educação básica das 

escolas municipais, propiciando a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, 

com a finalidade de levantar subsídios para a promoção de melhorias e auxiliar a escola nas 

questões administrativas e pedagógicas, considerando as diretrizes curriculares nacionais, com 

ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade.” 

Art. 3º Acrescenta a Estratégia 19.10, na Meta 19, com a seguinte redação: 

“19.10 – Elaborar o projeto político pedagógico, o regimento interno escolar e efetivar a 

gestão democrática em todas as unidades de ensino, considerando o direito dos pais em relação à 

formação moral dos seus filhos e sem interferência nos valores adotados no ambiente familiar.” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Matão, aos 27 de abril de 2017. 
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JUSTIFICATIVA 

A alteração pretendida no art. 1º tem como objetivo fazer com que o Plano Municipal de Educação 

direcione os professores a falar sobre o uso sustentável de recursos básicos para a sobrevivência 

da sociedade, abordando o uso adequado da água, a preservação da fauna e da flora e a 

exploração consciente dos recursos minerais. 

Já a alteração prevista no art. 2º objetiva aplicar ao Plano Municipal de Educação a diretriz número 

V, descrita no processo de elaboração do referido Plano. Levando, assim, para a sala de aula a 

discussão sobre diversos assuntos, como, por exemplo, a corrupção política e social, suas causas 

e consequências, a importância da honestidade, do respeito e da obediência aos pais, as 

autoridades e as leis vigentes em nossa nação, entre outros valores éticos e morais. 

Por fim, o acréscimo disposto no art. 3º, tem a finalidade de expressar o direitos dos pais e tutores 

na condução da educação dos seus filhos. O projeto político pedagógico, o regimento interno das 

escolas, a gestão democrática das unidades escolares e a aplicações em sala de aula, não podem 

se sobrepor ao direito dos pais e tutores de proporcionar a formação moral de seus filhos, nem 

interferir nos valores adotados no ambiente familiar. Este acréscimo possui respaldo no art. 1634 

do Código Civil e no art. 12, inciso 4 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 

Pelo exposto, colocamos o presente Projeto de Lei para a apreciação do Douto Plenário. 


