
t/i
3 E iEstado de S3o Pauloa:

<s GABINETE DO VEREADOR<
<o

PROJETO DE LEI N°012 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.iii
CSI [a < o

PC?< « 
Q9flL “CRIA O PROGRAMA ‘FIM 

DE SEMANA NA ESCOLA’ 
OUTRAS

CN

2
3 DAEs

PROVIDENCIAS”.I q
s o< oo O o

f»!
Art.1° Fica criado o Programa “FIM DE SEMANA NA ESCOLA”, no 

ambito do Municipio de Cajamar.

Art. 2° Este programa constara de atividades culturais, esportivas e de 

lazer oferecidas por servidores publicos municipals, pais de alunos e 

voluntarios, ao menos em um final de semana a cada mes, aos alunos, aos 

seus pais e aos jovens residentes nas proximidades das escolas publicas 

municipals onde ocorrera o programa.

Art. 3° O programa estara vinculado as Secretarias Municipals de 

Educagao, Esportes e Cultura e sera regulamentado pelo Executive Municipal 

no prazo de 30 (trinta) dias apos a sua publicagao.

Art. 4° O programa contara com dotagao propria, na forma da Lei de 

Diretrizes Orgamentarias e no Orgamento Anual, suplementadas se necessario.

Art.5° Esta entra em vigor na data se sua publicagao, revogadas as 

disposigoes em contrario.
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Estado de Sao Paulo
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JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei tem a finalidade de unir urn pouco mais aquelas

pessoas que estejam interessadas na educagao de nossas crianpas.

E tambem objeto do Projeto, conseguir um melhor e maior 

relacionamento entre pais, alunos e mestres, que podem fazer da escola um

ambiente ainda mais saudavel, onde as duvidas e os probiemas podem ser

sanadas dentro do ambiente escolar.

Um convenio maior entre as partes interessadas na educapao de nossos

filhos, auxilia no bom relacionamento entre as bases que sustentem a

educapao, as familias, os mestres e a instituipao, razao pela qual espero o

apoio dos meus dignos pares para aprovapao deste Projeto de Lei.

O projeto tambem beneficiara os jovens que residem nas imediapdes 

das escoias utilizadas no programa e tambem dara uma utilidade ainda maior

as escoias municipals que ficam fechadas nos finais de semana.

Por todo o exposto conto com o apoio dos nobres vereadores.
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