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LEI MUNICIPAL N. 1.831, DE 04 DE MAIO 2.015

"Institui o D;a da Mobilizogao Social pels 
Educagdo no Ambito do Municipio de 
Turmalina e Od Oulras Providences "

A Camara Municipal de Turmalina/MG. no uso de suas prerrogativas legais 
decreta e Eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituldo c Dia Municipal da Mobilizagao Sociai oela Educapao 
no Municipio de Turmalina, a se.' celebrado no dia 28 de abril de cada ano 
nas redes de ensino publicas e privadas.

Art. 2U - No m@s de abri! de cada' ano a semana na qua! o dia 28 esdver 
inserido serd considerada a Semana de Mobihzagao Social para a Educagao

Art. 3° - As comemoragoes alusivas ao Dia Municipal da Mobilizacao Social 
pe!a Educagao integrar&o o ca endario de ventos do Mumcipip

Art. 4° - Sac ob;et!vcs do Dia e ca Semana da Mobilizagao Social peia 
Educagao:

I - conscientizar a sociedade, sobretudo cs pais e respons&veis. sobre a 
importancia do acompanhamento da vida escolar das criangas e 
adolescentes;
II - mcent.var as participagdes comunitanas ativas e permanentes na defesa 
da qualidade da educagao como um valor inseparavel do exerclcio ca 
cidadania,
III - incentivar a formagao de grupos voltados as questbes sbcio educac onais 
nas mstituigbes publicas, sociais e privadas;
IV - promover o acesso democratico ao conhecimento, inclusive com relagao 
a pessoas com deficiency e transtornos giobais do desenvolvimento:
V - incentivar a partic pagao da sociedade na gestae demccratica do ensino 
publico e pnvado;
VI - promover a valonzagao oc profissional da educagao;
VII - promover o respeito a hbercade e ap'ego a tolerancia, objetivando a 
erradicagao da violencia escolar

Art. 5° - A sociedade civil orgamzada pocera promover atvicades que 
garantam o cumprimento dos objetivos da mobilizagao, podendo ser, dentre 
cutras;
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l - a confecgbo e distnbuigao de panfletos de conscientizagao dos objetivos a 
que se refere o artigo 4U desta Lei;
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II - cria^^o de evento voltado a divulg39ao e concretizagao dos objetivos da 
mobilizagao peia educapao,
III - a divulgapao em meios de comunicagao pjblicas e pr vados dos 
objetivos e da mbbilizagao social peia educagao
IV - ciclo de palestras voKadas ao cumprimento cos objetivos da present© Le

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. revcgando-se as 
disposigbes em contrario

Turmalira/MG. 04 de ma c de 2 015

2fffijar Pinheiro Lopes 
/ Prefeito Municipal
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