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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o Programa “Empresa Amiga da Escola” no âmbito do
Município de Carazinho

Art. 1º. Fica instituído o Programa “Empresa Amiga da Escola” no âmbito do Município de
Carazinho.

Art. 2º. O Programa “Empresa Amiga da Escola” tem por finalidade autorizar as empresas privadas
a investirem, por meio de doações, em obras de reforma e melhorias nas escolas municipais de
Ensino Fundamental e de Educação Infantil.

§ 1º As doações podem ser feitas por meio de prestação de serviços ou de entrega de materiais
para a obra, diretamente à instituição de ensino escolhida.

§ 2º A empresa poderá escolher, a seu critério, a instituição de ensino que receberá a doação.

Art. 3º. A empresa doadora poderá colocar placa com exploração de publicidade, dentro da
instituição de ensino e nas imediações dela, demonstrando que é Amiga da Escola na realização
da obra de reforma.

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo regulamentar o tipo de publicidade permitida na
instituição de ensino, com delimitações quanto ao modelo, tamanho e quantidade de propagandas
permitida à empresa doadora.

Art. 4º. As empresas deverão ser cadastradas no programa de que trata esta Lei, para efeito de se
habilitarem, por ordem de cadastro, a contribuir para o atendimento das demandas de reformas nos
educandários e usufruírem do direito à publicidade assegurado pelo artigo anterior.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O dinheiro público é limitado, mas as demandas sociais parecem ser infinitas.



A limitação dos recursos públicos também é obstáculo, muitas vezes, para a necessária
manutenção estrutural de prédios públicos, que seguidamente dependem de melhorias para
possibilitar a prestação de serviço e o atendimento ao público de forma adequada.

Com as escolas públicas não é diferente.

Assim, cientes do poder de transformação de uma educação de qualidade, e que isso somente é
possível com uma estrutura propícia ao melhor ensino e ao aprendizado, apresentamos o presente
Projeto de Lei com a finalidade de autorizar o emprego de recursos privados para a realização de
obras nas escolas, por meio da doação de empresas.

Para tanto, cria-se o Programa “Empresa Amiga da Escola”, que permite às empresas que se
cadastrarem doarem materiais ou serviços para obras ou reformas nas escolas, recebendo em
contrapartida o direito de exploração publicitária junto à instituição de ensino, conforme critérios a
serem estabelecidos pelo Poder Executivo.

É uma forma de possibilitar melhores condições para a educação das nossas crianças e
adolescentes, sem empenhar dinheiro público.

Frisamos que este projeto é uma indicação do ex-vereador de Carazinho Cláudio Santos,
atualmente residente no Município de Brusque – SC, onde programa similar já foi aprovado neste
mesmo ano.

Convictos de que o presente Projeto de Lei beneficiará muito também o nosso Município, clamamos
aos pares pela sua aprovação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 30/07/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Alaor Galdino Tomaz - PDT

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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