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PROJETO DE LEI N° 039 DE 23 DE AGOSTO DE 2022

“INSTITUI A POLITICA DE PREVENQAO A 
VIOLENCIA CONTRA OS EDUCADORES 
DO NIUNICiPIO DE CAJANIAR”.

CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° Esta lei institui a Politica de Prevengao a Violencia contra os 
Educadores do Municipio de Cajamar, que tem como objetivos centrals.

I estimular a reflexao acerca da violencia fisica e/ou moral cometida 
contra educadores, no exercicio de suas atividades academicas e educacionais 
nas escolas e comunidades; II. implementar medidas preyentivas, cautela es e 
punitivas para situapoes em que educadores, em decorrencia do exercicio de 
suas fungoes, estejam sob risco de violencia que possa comprometer sua

““’t?"a“Se”».= W, —ram-se eaucador.s a. p.o.i.sionais 

que atuam como professores, tecnicos educacionais dirigentes educacionais, 
orientadores educacionais, agentes admimstrativos e demais profissionais qu 
desempenham suas atividades no ambiente escolar.

6 2° Esta lei aplica-se a todos os educadores pertencentes a rede 
municipal de ensino e as escolas privadas localizadas no municipio de 

Cajamar, em todos os niveis de Educapao Basica.

Art. 2° A Politica de Prevengao a Violencia contra os Educadores do 
Municipio de Cajamar tera como uma de suas agoes a realizagao e 
campanhas educativas que tenham por objetivo a prevengao e combate a 
violencia fisica ou moral e ao constrangimento contra os educadores.

decorrentes dessa Lei correrao por conta de 
se necessario.
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Art. 3° As despesas 
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Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.or
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JUSTIFICATIVA

O presents Projeto de Lei versa sobre a criapao da Pohtica de
Educadores do Municipio de Cajamar.""•"S, q“s. » “m massiva »«nci, con« .a pro,a,so,as am

nossa localidade, cabe dizer que essa proposipao busca justa^ente Pr^^'r ® 
violencia nas escolas em momento future, uma vez que muito tern se falado no
assunto, que aparenta ter tornado proporpoes desafiadoras.

podemos verificar noticias na midia sobre 
alunos e a comunidade no entorno das

Quase todos os dias 
situagoes que envolvem professores

Dessa feita, ergue-se a necessidade de se criar a Politica de Prevenpao 
a Violencia Contra os Educadores de Cajamar a fim de estimular a ref|exao 

da violencia fisica e/ou moral cometida contra educadores, no exercicio 
o atividades academicas e educacionais nas escolas e comumdades. ^
A proposta ainda preve que as escolas, sempre que possivel, deverao 

implementar medidas preventivas por meio da realizapao de cam pan as 
educativas que tenham por objetivo a prevenpao e combate a violencia fisica 

moral e ao constrangimento contra os educadores.
Assim este Projeto de Lei e meritorio e deve prosperar, eis que visa 

proporcionar maiores condipoes para o desenvolvimento de apoes que tenham 
como foco a prevenpao e o combate a violencia nas escolas.

No que tanqe a constitucionalidade do presente Projeto de Lei bem
tratar do assunto, cabe tecer

acerca 
de suas

ou

competencia deste parlamentar paracomo a
alquns esclarecimentos. .

O projeto trata de materia de interesse local, porquanto visa prevemr a
ambito escolar municipal, nos termos do art. 30, incisos I, daviolencia no

Constituipao Federal. . , -r-u
O projeto tambem encontra amparo na jurisprudencia dos Tribunals, que

estabelecimento de normasreconhecem a instituipao de programas e o . , . . .
programaticas voltadas a execupao de politicas publicas por meio de lei de
iniciativa do Poder Legislative.

Na mesma senda, o Tribunal de Justipa do Estado de Sao Paulo decidiu.

“AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei municipal de 
origem parlamentar que institui campanha de orientapao e 
conscientizapao sobre as consequencias do acumulo de lixo nas 
ruas do Municipio de Jundiai. Inconstitucionalidade. Inocorrencia. 
Inexistencia de vicio de iniciativa: o rol de iniciativas legislativas 
reservadas ao Chefe do Poder Executive e materia taxativamente 
disposta na Constituipao Estadual. Inexiste ofensa as iniciativas 
legislativas reservadas ao Chefe do Executive, ademais, em razao 
da imposipao de gastos a Administrapao. Precedentes do STF. Nao 
ocorrencia de ofensa a regra da separapao dos poderes.
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