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INDICAÇÃO 093/2021 

De 24/05/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

inscrever o Município de Santa Lúcia, no Plano de Ações 

Articuladas – PAR, programa instituído pelo Ministério 

da Educação, uma ferramenta de gestão, colocada à 

disposição dos municípios, estados e do Distrito Federal 

para o planejamento de suas políticas de educação.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O Plano de Ações Articuladas – PAR - é uma ferramenta 

de gestão, colocada à disposição dos municípios, estados 

e do Distrito Federal para o planejamento de suas po-

líticas de educação;  

O PAR vem se constituindo um importante instrumento 

para promover a melhoria da qualidade da educação básica 

pública no Brasil;  

Entretanto, a educação é uma responsabilidade de 

todos e para que o PAR tenha efetividade, a sociedade 

precisa participar ativamente de sua elaboração e 

execução, cabendo aos gestores institucionalizar e 

mobilizar o Comitê Local; 

 O PAR é composto por quatro dimensões, sendo: Gestão 

Educacional; Formação de Professores e dos Profissionais 

de Serviço e Apoio Escolar; Práticas Pedagógicas e 

Avaliação, e; Infraestrutura e Recursos Pedagógicos; 
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 A partir da pontuação dada a cada indicador, são 

geradas ações e sub ações que resultam no Plano; 

 Considerando a complexidade do momento, em que houve 

troca de gestão muitos municípios, e que algumas in-

consistências foram encontradas, será facultada a 

atualização das informações do PAR municipal, com a 

possibilidade de adequações no Plano.  

GUILHERME, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

inscrever o Município de Santa Lúcia, no Plano de Ações 

Articuladas – PAR, programa instituído pelo Ministério 

da Educação, uma ferramenta de gestão, colocada à 

disposição dos municípios, estados e do Distrito Federal 

para o planejamento de suas políticas de educação 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Maio de 2021.  
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