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PRoJETo DE LEr N" 3C , DE 2022. rotocol
o? §ecrctáric (Proponente: Vereador Policial Maddl/PSC)

Instrtui o Selo Empresa Incentivadora da

Educação de funcionátios.

Art. 1" Fica instituído o Selo Empresa Incentivadora da Educação dos Funcionários as

empÍesas que criarem programas de incenuvos à conclusão do Ensino Fundamental, 'Iécnico,

Médio ou Superior de seus funcionários.

Patâgtafo único. Considera-se Empresa Incentivadota da Educaçáo a pessoa jurídica

que pratica política intrínseca epermanente p^ru estimular seus funcionários a concluírem o Ensino

Fundamental, Técnico, Médio ou Superior.

Att. 20 O objeuvo da certificaçào é estimular as empresas a concederem aos seus

funcionários condições e opotunidade para elevar a escolaridade.

Art. 3" O Selo Empresa Incentivadora daEducação dos FuncionáriosseÍá çoncedrdo a

pessoâs jurídlcas que estejam com suas obrigações fiscais e tributárias adimplidas peÍante o

Município.

§ 1o O Poder Executivo regulamentará a formatação do selo pot meio de ato própri<-r.

§ 2o O Selo será concedido para prestígio público e terá val-idade de 12 meses, podendo

ser proÍrogado caso â pessoâ jur'ídica mantenha o incentivo junto aos funcionários.

Art. 4 Esta Lei enúa em úgor na data de sua publicação.

Palâcro José Neves Formighieri, 70" aniversário de Cascavel.

Cascavel,4 de março de 2022.

f 'n"-*""it
Policial Madril
Vereador/PSC
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Justifrcação

Â educação se insete no conjunto de direitos sociais e teffi como premissa o valor da

igualdade entÍe as pessoas. A constitúção de 19BB preconiza a obrigação forrnal do Estado garantu

a educação a todos os brasiletros, meÍece destaque o direito fundamental à educação insculpido

nos artigos 6" e 205 da referida Lei Maior.

A respeito, a educação quaüfica o cidadão e pÍomove sua participação junto à sociedade.

E notôrta a d.ificuldade de quem não tem acesso à educação em exeÍceÍ seus plenos direitos civis,

sociais, econômicos, e, consequente inclusão na sociedade hodietna.

As diversas instituições do Poder Púbüco cumprem papéis importantes e significatjvos na

gar.antta da educação, potém é sempre muito bem-vinda ações aft'mativas e incentivadores a

educação que somado oferecem à sociedade insüumentos valiosos paÍâ se alcançar a formação.

Nessa toada, vislumbra-se a rmportância da atuação conjunta das empresas que estimulam

a formação educacional e qualificação profissional dos seus funcionários. Uma empresa que

valoriza seus funcionários obtém melhores resultados que por consequência reflete em todo
contexto social.

A propósito, são incontáveis os benefícios que a educação propotciona aos cidadãos, e

poÍ essa razào o projeto em relevo une dois importantes pilares da sociedade, Educação e

Economia, à medida que a falta da educação significa potencializar a desigualdade, o que ceÍtamente

rmpacta na economia.

Pelas tazões, apresento a propostâ legislativa, contando com o apoio dos Nobres Edis

par^ a aprovaçáo.

f rt*'r-<

,' -.'-- li-", '...,,'".;\
/,
/\ 

ç \

i //4 \'.:J j-j
Fax(45)3321-8881_WWW.camaracascavel'pr'gov.br-E-mail:cecd@camaracascavel.pr.$v.hr


