
Ofício nº 153/2015 Giruá, 01 de dezembro de 2015.
SMAD/JRS

Senhor Presidente:
                                                                                                         

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para apreciação e
deliberação o Projeto de Lei nº 154/2015, que “Altera a redação da Lei Municipal 6108/2014 que Autoriza o
Executivo municipal a promover contratação temporária de excepcional interesse público”.

O  Projeto  de  Lei  ora  encaminhado  visa  autorização  para  alterar  a  Lei  Municipal  nº  6108/2014,
especificamente o prazo dos contratos emergenciais de Agente de Educação e Cidadania, da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura,  e considerando o que prevê o artigo 234 do Regime Jurídico Único: 

“Art. 234 – As contratações temporárias de excepcional interesse
público,  terão dotações orçamentárias específicas e não poderão
ultrapassar o prazo de vinte e quatro (24) meses.”

A ampliação do tempo de contratação dos Agentes de Educação e Cidadania, justifica-se, considerando
que:

-  a educação  é  compromisso  de  todos,  o trabalho  integrado realizado pelos  Agentes  de  Educação  e
Cidadania visa a melhoria da qualidade de ensino e o apoio de outras instituições no encaminhamento de situações
que dificultam o processo ensino aprendizagem, o município de Giruá disponibiliza este serviço, desde o ano de
2009, às Redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino;

- a necessidade de subsidiar o Governo Municipal e as autoridades constituídas com dados coletados nas
visitas domiciliares, buscando a elaboração de políticas públicas que promovam a cidadania e contribuam com a
melhoria na qualidade de vida das pessoas;

 - a necessidade de realizar ações concretas para a melhoria e manutenção dos índices do rendimento
escolar nas escolas do Sistema Municipal de Ensino e ciente de que precisa promover a melhoria da qualidade da
educação, garantindo não só o acesso e a permanência na escola, mas o sucesso na trajetória educativa;

            -  a importância do acompanhamento da frequência e do rendimento escolar de cada aluno, constatando o
motivo da ausência junto à família, para cientificar a mesma sobre possíveis dificuldades na aprendizagem;

 -  as visitas domiciliares como fundamentais para o levantamento da realidade sociofamiliar dos alunos,
o incentivo aos pais e responsáveis a acompanhar em casa a vida escolar, garantindo a disciplina para o estudo
diário,  a  realização  da  atividade  (lição)  de  casa,  o  desenvolvimento  do  hábito  da  leitura,  a  assiduidade  e
pontualidade nas aulas;

            -  a necessidade de disponibilizar as escolas profissionais capacitados para organizar e promover orientação
pedagógica através de reforço escolar em horários alternativos, no meio escolar e em ambientes diversificados,
para melhoria da qualidade do ensino e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), bem como
garantir proteção a direitos básicos e contribuir para a formação de cidadãos a partir da educação.

         - Cabe ainda salientar que desde 2009, com a criação do programa e a atuação destes profissionais, formou-
se uma rede de apoio à escola, através da atuação coletiva do Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho
Tutelar, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social,  Casa da Família (GAP –
Grupo  de  Apoio  Psicossocial)  possibilitando  a  todas  as  Escolas  o  encaminhamento  de  soluções  possíveis  e
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necessárias para a superação de problemas e o alcance dos objetivos, sendo que dentre estas, vale ressaltar a
agilidade  nos  encaminhamentos  e  resolução  de  questões  ligadas  ao  abandono  moral  e  material,  violência
doméstica, maus tratos e vulnerabilidade social. 

        - Outro aspecto importante é o resgate da participação da família junto às escolas, valorizando e integrando a
realidade do aluno à sua vida escolar e conhecendo as expectativas que a mesma tem em relação ao trabalho
realizado pela escola.

       - Também cabe destacar que este grupo de profissionais possuem capacitação permanente para atuar junto ao
programa,  através  de  reuniões  quinzenais  com  a  coordenação  do  programa,  participação  em  seminários,
encontros,  congressos,  cursos na área da educação promovidos e/ou oportunizados pelo Órgão Municipal  de
Ensino e demais órgãos envolvidos com a infância e adolescência, como é o caso do Poder Judiciário, Ministério
Público, Conselho Tutelar, Secretarias de Promoção Humana e Saúde, totalizando de 120 a 160 horas de formação
anualmente.

Portanto,  a  continuidade  deste  trabalho,  por  estes  profissionais,  está  diretamente  relacionada  a  sua
formação permanente,  atuação  ao longo dos anos,  junto às escolas,  alunos professores,  famílias  atendidas,  e
demais órgãos envolvidos com a infância e adolescência, ao conhecimento de suas histórias de vida e de sua
realidade social, cultural e familiar. 

Sem mais, e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann 
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS
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PROJETO DE LEI Nº 154/2015     DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

Altera  a  redação da Lei  Municipal  6108/2014
que Autoriza o Executivo municipal a promover
contratação  temporária  de  excepcional
interesse público.

Art.1o.  Fica alterado o  parágrafo único do  artigo 1º da Lei Municipal nº 6108/2014,  que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art.1o  …

Parágrafo único – A contratação para o cargo de Agente de Educação e Cidadania
terá vigência até que se tenha candidato aprovado em concurso público, apto a
assumir o cargo, não ultrapassando o prazo máximo de 24 meses, conforme dispõe
o artigo 234 da Lei Municipal 998/90, alterado pela Lei Municipal nº 3.094/2005.

        (NR)

Art.2o.  Os demais artigos da Lei Municipal nº 6108/2014 permanecem inalterados.

Art.3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015, 60º
ANO DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal
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