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PROJETO DE LEI N.

Ementa: "Dispõe sobre a inclusão do
estudo da Constituição Federal na grade
curricular nos ensinos fundamental e médio
das redes públicas do Município de
Fortaleza e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. 1° Fica incluído na grade dos alunos do ensino fundamental e médio
devidamente matriculados nas escolas da rede pública do município de
Fortaleza, a Disciplina : " Estudo da Constituição Federal".

Art. 2° - São objetivos da disciplina do Estudo de Direito Constitucional:

I - A disciplina " Estudo da Constituição Federal " consiste em formar um
cidadão consciente de seus direitos individuais e deveres sociais;

Art. 3.° - O conteúdo programático da disciplina " Estudo da Constituição
Federal" deverá conter:

l - material pedagógico contendo a Constituição Federal;

II - As aulas deverão ser ministradas por professores graduados ern Direito
que tenham pós-graduação;

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Educação poderá promover
adequação no conteúdo programático de que trata o caput deste artigo.

Art. 4.° - A disciplina " Estudo da Constituição Federal" será ministrada em 01
(uma) hora/aula semanal;

Art. 5.° - O critério de avaliação da disciplina " Estudo da Constituição Federal"
obedecerá aos critérios das demais disciplinas da grade curricular da escola;



Art. 6.° - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias,
contado a partir da sua publicação.

Art. 7° Caberá aos órgãos competentes do Município a expedição das-demais
normas complementares para o cumprimento desta Lei.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentarias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 8.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação..
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JUSTIFICATIVA

A promulgação da Constituição Federal de 1988, foi o grande marco da
restauração da democracia no Brasil e a renovação do orgulho cívico no país.
Foi a maior movimentação política de várias classes sociais, sindicais e das
minorias já registrado na história da nação brasileira, marcada pela conquista
de direitos individuais e a liberdade de expressão. O objetivo deste projeto de
lei é expandir a noção cívica dos nossos estudantes,- ensinando-lhes sobre
seus direitos constitucionais, como cidadão e futuro eleitor, e, em contrapartida,
aprenderem sobre seus deveres. Ao completar 16 (dezesseis) anos o jovem
brasileiro tem a faculdade de tirar seu título de eleitor e exercer seu direito de
cidadão, que é escolher seu representante político através do voto, iniciando
sua participação ativa nos assuntos da sociedade. Esses jovens estudantes já
têm uma base educacional sólida ao cursar o ensino médio para compreender
a importância de ser um cidadão consciente e as consequências geradas à
gestão pública ao escolher um candidato despreparado ou ficha suja.
Especialmente após as manifestações de junho deste ano, tornou-se
necessária maior atenção aos nossos jovens, quase adultos, que nos remetem
à lembrança dos caras pintadas de outrora.

Desta forma, certo da compreensão dos nobres Pares sobre a
relevância deste Projeto, espero o apoio de Vossas Excelências em sua
aprovação.
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