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PROJETO DE LEI

“DISPÕE SOBRE A DETERMINAÇÃO PARA QUE
TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
FIXEM, JUNTO A SUA ENTRADA PRINCIPAL,
PAINEL EXIBINDO O SEU IDEB”.

O Prefeito Municipal de Cuiabá/MT: faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, obrigado a determinar que todas
as escolas do ensino básico, sob sua competência, fixe um painel com escala gráfica,
exibindo, de forma clara e objetiva, a respectiva nota obtida no IDEB – Índice de
Desenvolvimento de Educação Básica.

Parágrafo Único – O painel deverá ser fixado em local visível, junto à
entrada principal da escola, contendo no mínimo 1m² de tamanho.

Art. 2º. As Unidades Educacionais do Município terão o prazo de até 45
dias para se adequarem às disposições dessa lei,contados a partir da data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições contrárias.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões, em Cuiabá-MT, 29 de
abril de 2015.

Vereador Mário Nadaf
Partido Verde - PV

Líder do Partido na Câmara
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JUSTIFICATIVA

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo
Inep em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho
nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga
escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que
permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a
partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de
desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e
a Prova Brasil – para os municípios.

A presente proposição objetiva tornar públicas as notas calculadas
anualmente por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, mobilizando
a sociedade e, especialmente, as famílias dos alunos, na busca de melhor qualidade da
educação em nossas escolas.

Todo cidadão tem o direito de saber a qualidade da escola que seu filho
freqüenta. Hoje esses dados são informados apenas em um site do Ministério da Educação, o
que dificulta para os pais a busca por essa informação. Esses dados existe e é de grande
importância para a vida dos alunos e de suas famílias.

Portanto, é dever da própria escola facilitar o acesso ao mesmo. Assim,
essa medida, além de informar, poderá se reverter em estímulo à comunidade escolar pela
constante melhoria dos índices verificados.

A idéia trazida nessa proposta é também pensamento do economista e
colunista da Revista Veja, Gustavo Ioschpe que em excelente artigo retrata o atual estágio da
educação no Brasil.

Tal propositura já figura como lei no Município de Teresina, Estado do
Piauí e, também, como Projeto de Lei, em trâmite pelas suas respectivas câmaras municipais,
caminhando para aprovação, em alguns municípios do estado de São Paulo e outros do
próprio estado do Piauí.
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Isto posto, o presente projeto, assim como ocorreu em diversos municípios
brasileiros, pretende informar melhor aos pais dos alunos, para que eles tenham um maior
controle sobre a qualidade do ensino que as suas escolas oferecem, sendo necessário o apoio
do poder legislativo e da sociedade para que, juntos, possam buscar soluções em torno de
importante propositura
.

Com fundamento nesta justificativa peço o voto favorável dos senhores
membros desta Egrégia Câmara Municipal de Cuiabá para a aprovação da presente
propositura.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões, em Cuiabá-MT, 29 de
abril de 2015.

Vereador Mário Nadaf
Partido Verde – PV

Líder do Partido na Câmara


