
PROJETO DE LEI Nº 26 DE 19 DE MAIO DE 2015. 

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
aprovar  e  instituir  o  Plano  Municipal  de
Educação  de  Faxinal  do  Soturno  para  o
decênio  2015/2025  na  forma  a  seguir
especificada, e adota outras providências. 

 Art. 1º Fica aprovado e instituído o Plano Municipal de Educação de Faxinal do

Soturno, constante do documento anexo, com duração de dez anos, para o período 2015 -

2025.

Art. 2º  A execução do Plano Municipal de Educação pautar-se-á pelo regime de

colaboração entre a União, o Estado, o Município e a Sociedade Civil Organizada.

Parágrafo  único.  O  Poder  Executivo  Municipal  exercerá  papel  indutor  na

implementação dos objetivos e metas estabelecidos neste Plano.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deverá manter

atualizado o diagnóstico educacional do Município e, juntamente com o Conselho Municipal

de Educação chamar reunião da Comissão Municipal de Elaboração do Plano Municipal de

Educação ao  final  do  quinto  e  do  nono ano de  vigência  deste  Plano,  com o objetivo  de

promover o balanço dos resultados alcançados e a consecução das metas previstas.

Parágrafo  único.  A  avaliação  do  Plano  deve  valer-se  também  dos  dados

fornecidos  pelo Censo Escolar  do INEP, pelos  dados do IBGE e avaliações  externas que

produzem indicadores,  como é  o caso do IDEB,  SAEB e  ENEM, entre  outras  que serão

analisadas e servirão para indicar a necessidade do replanejamento e a adequação do Plano.

Art.  4º Os  planos  plurianuais  do  Município  serão  elaborados  de  modo  a  dar

suporte às metas constantes no Plano Municipal de Educação.

1



Art. 5º Os poderes constituídos do Município empenhar-se-ão na divulgação deste

Plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça

amplamente e acompanhe sua implementação.

Art. 6º Integram a presente Lei cópia do Plano Municipal de Educação e a Ata do

Conselho  Municipal  de  Educação,  que  recomenda  a  aprovação  do  Plano  Municipal  de

Educação 2015/2025.

Art. 7º Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores:

Ao  cumprimentarmos  Vossas  Excelências,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  que

APROVA E INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA OS FINS QUE

MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Sobre o mesmo torna-se relevante destacar que a Constituição Federal de 1988, em

seus  artigos  211  a  214,  determina  à  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  a

organização,  em  regime  de  colaboração,  de  seus  respectivos  sistemas  de  ensino  e  o

estabelecimento  do  Plano  Nacional  de  Educação,  Plano  Estadual  de  Educação  e  Plano

Municipal de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e o desenvolvimento do

ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público.

O Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, determinou em

seu artigo 8º, aos Estados, Distrito Federal e Municípios a elaboração de seus Planos Decenais

em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE (Lei nº 13.005/2014),

no prazo de um ano a contar da data da sua promulgação.

Tomando  por  base  estas  duas  determinações  legais,  a  Secretaria  Municipal  de

Educação Cultura e Desporto juntamente com o Conselho Municipal de Educação de Faxinal

do  Soturno  buscaram  criar  toda  a  sistemática  necessária  e  orientada  pelo  Ministério  da

Educação através da SASE  (Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino) para definir as

diretrizes e metas da educação municipal, tanto no que se refere às instituições que compõe o
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Sistema Municipal de Ensino como também as instituições estaduais e de ensino superior que

não fazem parte mas que compõe a conjuntura educacional de Faxinal do Soturno.

Este plano objetiva articular-se ao proposto pelo Plano Nacional e Plano Estadual de

Educação, preservando a flexibilidade necessária para concretizar suas metas e estratégias,

estabelecendo  prioridades  que  busquem  garantir  a  universalização  da  formação  escolar

mínima, a elevação do nível de escolaridade da população, a melhoria geral da qualidade de

ensino, a formação continuada dos professores e, ainda,  propor metas em torno das quais

possa haver um efetivo compromisso entre união, estado e município na garantia de todos os

direitos educacionais dos cidadãos nas diferentes etapas e modalidades de ensino.

É válido ressaltar que tanto a constituição quanto a implementação deste plano não se

configura responsabilidade apenas do poder público, mas também de todos os profissionais da

educação,  estudantes  e  comunidade  escolar  de  todas  as  instituições  sociais,  políticas  e

econômicas do município. O Plano Municipal de Educação de Faxinal do Soturno, constitui

um instrumento de gestão e planejamento, definindo políticas públicas e educacionais para os

próximos 10 anos no município.  Nessa condição sua atuação não se restringe somente ao

espaço escolar, mas, como estabelece a Constituição Federal, é o indicador de um projeto

educacional promovido como dever do estado e da família, e incentivado com a colaboração

da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. 

Os subsídios e dados para elaboração deste Plano originaram-se de um processo de

construção coletiva (com base em informações atuais) pesquisas e leituras. Foram fontes de

pesquisa, além da legislação e normas educacionais vigentes, o Plano Nacional de Educação,

Plano Plurianual do Município, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os dados do Ministério

Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (Mapa  Social  dos  Municípios),  bem como  os

disponibilizados pelo próprio Ministério da Educação em site oficial do Plano Nacional de

Educação.

Sua implantação está diretamente ligada à efetiva participação e comprometimento,

não só dos dirigentes, dos gestores e da comunidade educacional, mas de todos os segmentos

da sociedade, das iniciativas individuais e coletivas. Será efetivado se de fato o segmento

união, estado e município garantirem suas parcelas de responsabilidade no que tange a cada

uma  das  metas  propostas  e  sobretudo  se  cada  um  dos  agentes  educacionais  envolvidos

assumirem  suas  responsabilidades  e  deveres  na  implementação  das  estratégias.  Cada
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profissional, portanto, está conclamado à assumir sua parte na educação que queremos no

decênio 2015-2025.

Assim,  ao  encaminharmos  à  sua  apreciação  o  Projeto  de  Lei  que  aprova  tal

documento, é de extrema relevância destacar que ele foi construído com ampla participação

da comunidade, através dos seus diferentes segmentos e em diversos momentos, culminando

com a  Conferência  Municipal  de  Educação  datada  de  13  de  abril  de  2015,  onde  toda  a

comunidade foi  convidada a participar, oportunidade em que as 18 metas foram aprovadas

por unanimidade entre os presentes, conforme Ata 05/2015 do CME (em anexo).

Este Plano de Educação, que ora é entregue à sociedade de Faxinal do Soturno, reflete,

não só os dispositivos legais que instituíram, nos últimos anos, um novo modelo de educação

escolar, mas os estudos e reivindicações dos profissionais da área e da sociedade à qual é

destinado.  Foi  escrito  com a  participação  de  muitos  e  é,  portanto,  fruto  de  um trabalho

participativo e que a partir deste momento se apresenta como um grande desafio. 

Em razão do exposto, ficamos no aguardo da aprovação da matéria, até sanção final de

Lei.

Atenciosamente,

VOLNEI COLVERO SAVEGNAGO
Prefeito Municipal
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