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Protoõto 4

Protege o drreito dos estudantes ao aptendizado da

língua portuguesa no murucípio de Cascavel- Pr.

,'\ Câmara Nlunicipal cle Cascavcl, Ilstaclo d<; Palaná, apro\râ:

Art. 1" Àos estudantes do municípic.r de Cascavel-Plt é garantrdo o aprendizado da língua

portuguesa (Idiorna OFrcial da República F-edcrativa do lJrasil e Patrrmônio Cultutal) em concordância

corr as normas de ensino estabelecidas nas Orientaçôes Nacionais de Educação coberto pelo Vocábulo

Ortográfico da Língua Portuguesa flolp), assim como da gramáttca à letta da reforma oftogrâfrca

adrn-rucla pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Parâgrafo único: O direito ao aprendizado posto dedica-se desde a Educação Básica até o

Linsino Supcrior e Concursos Públicos locais.

Att,2" Não será adrnrtida a lingtragem neLrtÍa nos materiais didáticos, grade curricular escolar e

ensinamentos mesmo que espârso das institurções dc ensino pírbhco e privado, para que não haia

prejuízo na quaüficaçào do indrr,íduo e seu consequente aprendizado da notma culta da língua

portuguesa.

Art. 3" Às políucas educacionais municipal devem estar em perfeita harmonia com as normâs

atuais c suâs respectivas orientações legais de ensino.

Art. 4" Esta Ler entra effr r.igor na data da sua publicação

Palácio José Nc'r,es Formrghieri, 69" aniversádo de Cascavel.
Cascavel, 28 setembro de 2021..
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Jusúficaúva:

Educaçào ó direito de todos e dever dos Estados e Municípios. Os entes federados devem

l)rolnover o melhor desenvolvimento c quahficação da pessoa pata o exercíçio da cidadania. Nesse

passo, examina-se quc o dt'eito a educação deve estar livre de qualquer empecilho de aprendizado.

Âssiln, a qualificação do indivíduo f^z p^lite da educação e seu processo de aprendizado e

desenvoh-imento pessoal e social do ser humano.

Nesse aspecto a posição neutra dificulta toda a estrutuÍa de linguagem desde as crianças até aos

adultos alfabetrzados ou não, isso somado a existência das reais dificuldades com a norma atual.

Todo comando posto da língua neutÍa, tem potencial para o aumento na diÊrculdade do

aprendizado, e, esse rrào é o comando balizado no artigo 205 da nossa Carta N[agna no que tange ao

dileito a educação.

Ressalte-se, que todos têrn dn'eito a educaçào que origine o desenvolvimento social de maneira

quali{rcada.

E, sob essa perspectiva, o projeto em evidência objetiva tutelar 6 direito dos nossos munícipes a

uma cducaçào de qualidade que esteja em total harmonia com â norma atual e livte de ideologia.

Por essas razões, espero, pois, contar com o apoio dos Nobres h,dis parà ^ 
aprovaçào da

Pr()Posltllfa.
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