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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre o Plano Municipal de Educação. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a Lei 13.005/2014 institui, com vigência por 

10 (dez) anos, o Plano Nacional de Educação - PNE; 

 

Considerando a Lei Complementar nº 392, de 15 de julho de 

2016, que institui o Plano Municipal de Educação – PME, e estabelece a elaboração de um 

plano municipal de educação para articular o sistema municipal de educação e estabelecer 

diretrizes, estratégias e metas para a educação durante dez anos. 

 

Considerando que a Lei Complementar nº 392/2016 dispõe:  

Art. 5º A execução do PME e o 

cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas, realizados em conjunto pelas 

seguintes instâncias: 

... 

Parágrafo único. Compete, ainda, às 

instâncias referidas nos incisos do art. 5º: 

I - divulgar os resultados do 

monitoramento e das avaliações no sítio institucional da 

Prefeitura na internet;  

II - encaminhar relatórios de 

monitoramento da execução do Plano Municipal de Educação-

PME ao Poder Legislativo, por meio de suas Comissões e ao 

Ministério Público por meio de suas estruturas e agentes. (inciso 
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promulgado pela Câmara Municipal no Boletim Legislativo nº 

1037, de 23 de setembro de 2016) 

... 

 

 Considerando que se passaram 2 anos desde a publicação do 

Plano Municipal de Educação. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Considerando o disposto no inciso I, do paragrafo único, do 

artigo 5º da LC nº 392/2016, onde é possível localizar os resultados do monitoramento da 

evolução do Plano Municipal de Educação? Qual a periodicidade para atualização dos 

Planos? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 03 de dezembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


