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PRoJETo DE LEr N" St ,D8 2021.

t?al'""lt m -C]/-QSl )J Institui o Programa Nlunicipal de práticas restaurativas para
prevenção, gestão e resolução de conflitos nas escolas da

redc rnunicipal de Cascavel c dá outras providências[srotocolo

A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprova:

Art. 1" Esta Lei institui em âmbito do Município de Cascavel o Programa Municipal
para Prevenção, Gestão e Resolução de Conflitos nas Escolas da Rede Pública Municipal de

Cascavel, por meio de práticas restaurativas.

Parâgrafo único. O programa tem por finalidade a implementação de um coniunto
articulad<-r de estratégias inspiradas nos princípi<-rs da cultura da paz, do cliálogo e da iustiça
restaurativa, abrangenclo atividades de peclagogia social, serviços de melhoria das relações sociais,

soluções autocompositivas cle prevenção e tratamento de conflitos nas escolas municipais.

Art. 2" São obietivos do Programa Municipal de Mediação de Conflitos na tede
municipal de ensino público de Cascavel:

I - atuar na prevenção, gestão e resolução de conflitos em escolas municipais, por meit-l

clc proccssos e práticas rcstauÍativas, aplicadas por facilitadores capacitados, contribuindo para Lrma

convivência escolar mais saudável.

II - desenvolver no ambiente escolar um espaço de diálogo permanente com a

participação dos discentes, docentes, eqüpe técnica e comunidade, fomentando o desenvolvimentr>
social e cmocional.

III - capacitar gestores e proÍissionais para aplicação das práticas restâurativâs e a

cooperação entre entidades públicas e privadas que ofereçam serviços de capacitaçãc> e tratamento
dc conflitos.

IV - promover a conscientização e sensibilização da comuniclacle escolar, pais e

socieclacle.

V - plancjar e realizar ações e procedimentos restauÍativos, com manutenção dc
registros, avaliaçáo e monitoramentos dos resultados.

Art. 3" O Programa Municipal de Práticas Restaurativas e suas ações deverão seguir
seguintes princípios e diretrizes:

I - garantia e respeito aos Direitos Humanos, à clignidacle cie cacla cidadão
promoção da inclusão. Aplicação de medidas autocompositivas e qualificação das relações
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II - abordagem metodológica fundadas nas práticas restaurativas, dialogal, empática, não
persecutória, com auto responsabiliza,ção, assegurando um cspaço seguro que permita o
enfrentamento clas questões;

III - respeito aos princípios apücáveis às práticas restaurativas;

IV - voluntariedade, a prtrçipaçào dos envolvidos se dá de forma voluntária.

V - processos pautados no diálogo, empatia, e consenso das partes.

VI - Sigilo e confidencialidade das informações no decorrer do proccsso, para protcção
da intimidade e vida privada dos envolvidos.

VII - atuação na prevenção e reversão na propagação da violência dentro e fora c1a

escola;

VIII - participação direta dos envolvidos, com engajamento voluntário e deliberação por
consenso;

IX - fortalecimento dos vínculos sociais, com a construção do senso de pertencimcnto e

comunidade;

X - cooperação clas instituições públicas e privadas da ârea de ensino, par^ 
^ 

criação de
discipünas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacifica de conflitos.

Art. 4" O Programa Municipal para Prevenção, Gestão e Resolução de Conflitos nas

Escolas Públicas Municipais de Cascavel, além do disposto nesta Lei, atenderá no que for pertinente,
às demais exigências contidas na Lei n" 7 .042, de 1" de outubro de 2019.

Art. 5" Visando a correta condução dos conflitos, o facilitador ou mediador deve scr

qualificado para 
^ 

aplicação de práticas restâurativas e conhecimento cla realidade escolar.

Art. 6" Esta lei entra em vigor 60 dias após sua publicação.

Palâcio José Neves Formighieri, de Cascavel

,27 deab.'ilde2021
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Justificação,

O Conselho Nacional de Justiça, com escopo da construção de uma sociedade mais

pacíftca, instituiu a Resolução 225/201,0, e em conformidade com esta normativa, em 201.9, foi
criado o Programa "Cascavel: Ciciade Restaurativa" pela Lei N" 7.042/2019, com objetivo de

implemcntar cstratégias inspiradas nos princípios da Justiça Rcstaurativa, mediante a ofcrta dc
serviços de transf<-lrmaçã<-r autclc<-rmpositiva de conflitos, cr-rm atividades promotoras da Cultura de

Paz e do cliálogo.

O inturto de programas de aplicação de prâticas restaurativas é ganntir a proteção social e

a valorizaçào da vida, pcla aplicação de práticas restaurativas, com prevenção de riscos,
responsabilização clos envcllvidos, apoio da comunidade, apaziguamento de conflit<.rs, e

restabelecimento da paz social.

Em regra, ondc há interação entrc pessoas é comum existir conflitos decorrentes dc
diversidades, divergências e disputas, que podem ser destrutivos ou construtivos, dependendo da

forma como são gericlas. As práticas restaurativas contribuem com a busca da melhor solução p^r^ o
conflito por meio do diálogo, e podem ser aplicadas em âmbito familiar, na ârea da infância e

iuventude, aos idosos, nas ações relativas aos portadores de deficiência, em ambiente escolar, na

capacrtaçáo dos servidores públ-icos, nas ações de secretarias municipais de saúde, educação,

segurança pública, antidrogas e assistência social, na administração pública municipal e em
comunidades diversas.

Nesse sentido, existindo conflitos também no arnbiente escolar, é importante que haja a
instituição dc uma política pública, pclr meio do descnvolvimento de um programa pautado na

prevenção, gestão e resolução de conflitos com práticas restaurativas, envoh,endo alunos, docentes,
equipe técnica e pais nas escolas municipais do município, com a araculaçào de uma rede de apoio.

()s bcrrcficios da instituição dc destc programa abrangcr-rl todos r-rs envolvidos,
programâ voltado às escolas municipais permitirá às crianças o desenvoh.imento de e

habilidades como gestão cla ernoção, senso cle responsabilidacle, empatia, que além cle

com a resolução dos conflitos presentes, a formaçáo dos mesmos é uma responsabilid clo

Estado, dafamilia e da sociedade, porém além disso é um investimento nageração futura, que será [i\
capaz de construir uma sociedade mais solidária. ,lÀr", ^,f, ,,..,
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À comunidade escolar que enfrenta situações conflituosas e que causam desgaste c

pressão, terão por meio do programa uma rede de apoio, com o desenvolümentcl de atividades que
conffibuam para a educação emocional, o que consequentemente tmplicarâ na melhoria dos níveis
de interação.

Os processos podem ser aplicados a situações de conflitos entÍe alunos, discentes e

docentes, atos indisciplina, agressões físicas e morais ou outras necessidades conforme a realidade de

cada escola e incluem técnicas como a mediação, a conciiiação, a reunião familiar ou comunitária e

círculos de diálogos, o resultado é um acordo construído no processo restaurativo, que é conduzido
por um facilitador, com a participação das pessoas envolvidas diretamentc e afetadas pclo ato
agressivo.

Dspor de meios âutocompositivos e consensuais podem ampliar os resultados de

e pacificação social, além de serem métodos mais adequados indicados por órgãos
não gorrernamcntais, cm âmbito nacional e intcrnacionalpara construção da cultura

Além disso, permite que Cascavel se;a uma cidade mais sustentável, contribuindo
pua o cumprimento dos objetivos 4, eclucação de qualidade e 1,6, paz, justiça e

eficazes da Agenda 2030 da ONU, um compromisso de responsabilidacle do €loverno,
aLttoridad

4/d
cs locais, socicdade civil e setor privado.

Pelo exposto, solicito aos nobres pares a aprovaçáo deste projeto.
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