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Projeto de lei
Dispõe no âmbito do Município de São Paulo
sobre a criação do Conselho Municipal de apoio
ao Ensino Fundamental, e dá outras
providências.
Art. Io - Fica a Secretária Municipal de Educação juntamente com a Secretaria
Municipal de Segurança Urbana autorizada a promover a criação de
Conselhos Municipal de Apoio ao Ensino Fundamental - COMAEF;
§ único - O conselho tem o objetivo de colaborar no equacionamento e
soluções de problemas relacionados à segurança e educação de professores e
alunos da rede fundamental do Município de são Paulo;
Art. 2o - Os conselhos a que se refere o artigo anterior serão integrados por
autoridades policiais, representantes da Delegacia de Educação, representantes
de associações, prefeituras regionais, pais de alunos e outras entidades
prestadoras de serviços relevantes à coletividade, segurança e educação
sediadas na área da respectiva Delegacia de Educação;
Art. 3o - A constituição e o funcionamento dos Conselhos de Apoio ao Ensino
Fundamental - COMAEF serão regulamentados por resolução do Secretário
Municipal de Educação juntamente com o Secretário Municipal de Segurança
Urbana;

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem como objetivo criar um conselho no município de São
Paulo com o escopo de traçar estratégias relacionadas à segurança e educação
do ensino fundamental dentro e fora das escolas, ressalvado o que dispõe a
legislação vigente, tendo como integrantes os órgãos públicos, associações e
pessoas civis, em especial os pais.
A educação algo tão importante na vida da população em especial dos jovens
é algo que precisa de uma atenção maior, nesse viés podemos acrescentar que
a segurança caminha junto, pois fatos recentes mostram a importância de se
discutir e traçar metas para minimizar problemas corriqueiros que acontecem
na escola.
Infelizmente o aumento da violência dentro e fora da sala de aula é fato, e não
podemos deixar de fazer políticas no sentido de ter cada vez mais uma escola
segura e com uma boa qualidade de ensino.

O clamor da população para melhorar a qualidade do ensino e diminuir
estatísticas relacionadas à violência é noticiado diariamente na imprensa
escrita e falada, e bastante aflorado nas redes sociais.
Então, pensando em uma forma de discutir essas questões e traçar metas para
solucionar problemas é que apresento esse importante Projeto de Lei aos
nobres pares e conto com o apoio de todos pana aprová-lo.
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