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Como  medida  preventiva  para  conter  a  propagação  da  pandemia  do  COVID-19,
escolas, universidades e demais instituições de ensino foram fechadas na maioria dos países,
afetando,  segundo dados da  UNICEF,  90% da população  global  de  estudantes.  Enquanto
países  trabalham  para  garantir  a  continuidade  do  ensino  através  de  modalidades
complementares, é necessário antecipar os preparativos para o momento em que for possível,
diante  de  autorização  das  autoridades  de  saúde,  a  reabertura  das  Unidades  Escolares,
especialmente da Rede Municipal de Ensino.

O presente Projeto de Lei tem como base: 1) documento publicado pela UNICEF e
Organização Mundial da Saúde¹; 2) estudo realizado pela UNESCO, UNICEF e Banco Mundial²
que apresentou sugestões técnicas de como países, estados e municípios podem conduzir a
reabertura das Unidades Escolares e; 3) publicação da UNESCO exclusiva sobre a reabertura
de escolas³.

Tendo como base a ciência e a proteção de saúde dos Profissionais de Educação e do
corpo discente, o projeto traz diretrizes para que a reabertura das Unidades Escolares ocorra
da melhor forma possível, sempre com a condicionante que a mesma ocorrerá apenas com a
autorização das autoridades de saúde, baseadas em evidências científicas.

O projeto,  por  outro  lado,  encontra  amparo na jurisprudência  do Supremo Tribunal
Federal, que admite a instituição de programas e o estabelecimento de normas programáticas
voltadas à execução de políticas públicas por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, não
interferindo na organização administrativa.

Pela relevância social deste projeto de lei e urgência, solicito aos nobres pares a sua
aprovação.

___________
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