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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 30, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 

Autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria 

de Educação, a firmar Convênio com o Centro de 

Cultura Italiana-Paraná/Santa Catarina. 

LEI 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Centro de Cultura 

Italiana-Paraná/Santa Catarina, com objetivo de qualificar professores dos anos iniciais da Rede 

Municipal de Ensino de Itapoá, para difundir o ensino da língua e cultura italiana aos alunos, profissionais 

da educação e comunidade em geral. 

§1º  O convênio será celebrado em conformidade com a minuta anexa a presente Lei. 

§2º  As despesas resultantes da aplicação da presente Lei correrão por dotação orçamentária da Secretaria 

Municipal de Educação. 

§3º  A vigência do Convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 

através de Termo Aditivo. 

Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapoá (SC), 17 de abril de 2019. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ-SC E O CENTRO DI 

CULTURA ITALIANA – PARANÁ/SANTA 

CATARINA. 

O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ inscrito no CNPJ sob Nº 81.140.303/0001-01, com sede à Rua 

Mariana M Borges, 704, bairro Itapema do Norte, nesta cidade de Itapoá - SC, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marlon Roberto Neuber, inscrito no CPF sob o n° 

909.610.489-72, e portador do RG n° 4/C32845399, de outro, o CENTRO DI CULTURA 

ITALIANA PARANÁ/SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 85.075.810/0001-60, com sede em Curitiba/PR, na Rua Guilherme Pugsley, 1206, neste 

ato representado por seu Presidente, Sr. Alcir Empinotti, C.P.F. n° 201.196.239-00, residente em 

Curitiba-PR, doravante denominado CCI, celebram o presente convênio conforme condições gerais 

constantes das cláusulas seguintes: 

CONSIDERANDO 

1. O Programa executivo de Acordo Cultural assinado entre o Governo da Itália e o Governo da 

República Federativa do Brasil; 

2. Que a presença da comunidade de origem italiana constitui um elemento de desejada 

consolidação da cooperação bilateral em diversos setores; 

3. O recíproco interesse pela cultura italiana no sistema escolar da Rede de Ensino do Município 

de Itapoá. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objetivo introduzir e manter o ensino da língua Italiana aos estudantes 

da Rede Municipal, de modo curricular ou extracurricular, conforme planejamento da Secretaria 

de Educação, capacitando os novos e atualizando os professores da Rede Municipal para o Ensino 

em língua.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

1. Ceder espaço físico para as aulas do Curso de Língua e Cultura Italiana; 
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2. Disponibilizar no mínimo 10 (dez) horas dos professores capacitados em língua italiana para 

atuarem no projeto, nas escolas da rede municipal de ensino;  

3. Arcar com a remuneração dos professores da rede municipal de ensino; 

4. Dispensar os professores, sempre que necessário e com o mínimo de antecedência, para 

frequentar os cursos de capacitação e atualização realizados pelo CCI; 

5. Aceitar a orientação didática pedagógica do CCI; 

6. Avaliar em conjunto com o CCI, periodicamente, o desempenho didático dos professores, 

7. Proibir a reprodução do material didático distribuído pelo CCI, salvo aquele previamente 

autorizado; 

8. Permitir a divulgação dos cursos e eventos realizados pelo CCI, no âmbito de sua abrangência, 

através de panfletos, cartazes ou outros meios;    

9. Encaminhar, quando solicitado, relatório dos dados semestrais sobre as escolas, turmas, alunos 

e professores do curso de italiano, bem como o registro de classe fornecido pelo CCI, 

devidamente preenchido; 

10. Aprovar o Plano de Trabalho apresentado pelo CCI, o qual poderá ser modificado por mútuo 

acordo entre as partes, desde que a natureza do objeto do Convênio não seja alterada. 

11. Informar ao CCI sobre ocorrências como licenças, afastamentos, dispensa ou aposentadorias do 

professor do projeto.  

12. Empenhar-se para inserção do ensino da língua em grade curricular; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CCI 

1. Realizar cursos de modo a distancia e presencial de capacitação e atualização para professores 

de Língua Italiana durante o ano letivo, considerando o interesse mútuo frente ao presente 

Convênio e desde que haja disponibilização de verba para execução dos mesmos. 

2. Acompanhar o desenvolvimento do programa didático escolar; 

3. Fornecer aos alunos o material didático necessário ao desenvolvimento do curso de língua e 

cultura italiana desde que haja verba para tal; 

4. Cumprir o Plano de Trabalho de acordo com a vigência do Convênio; 

5. Fornecer certificado de participação aos alunos que obtiverem no mínimo 75% de frequência, 

correspondente à carga horária total do curso, e desempenho esperado. Para os cursos 

curriculares além da frequência mínima, também será exigido à obtenção de no mínimo 60% de 

aproveitamento.   

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
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O presente Convênio vigorará pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, contados de sua assinatura e 

publicação no diário oficial do município, prorrogável por até 24 (vinte e quatro) meses por Termo 

Aditivo, por mútuo acordo entre as partes. 

CLÁUSULA QUINTA– DA RESCISÃO 

Fica assegurado a qualquer das partes o direito de rescindir o presente Convênio, mediante prévia 

notificação por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, resguardando a 

continuidade e a conclusão dos trabalhos do ano escolar. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

Fica desde logo eleito o Foro da comarca de Curitiba, para dirimir questões oriundas do presente 

Convênio. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Convênio em três vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas. 

Curitiba-PR, XX de xxxxxxxxxx de 2019.

  

 

Município de Itapoá 

Marlon Roberto Neuber 

Prefeito 

 

Centro de Cultura Italiana PR/SC 

ALCIR EMPINOTTI 

DIRETOR – PRESIDENTE 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 
_______________________________ 

Luiza Montalvão de Oliveira 

Bongalhardo 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

RG 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 30/2019, QUE 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A FIRMAR CONVÊNIO 

COM O CENTRO DE CULTURA ITALIANA-

PARANÁ/SANTA CATARINA. 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e 

Senhores Vereadores. 

O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, busca firmar o Convênio com o 

Centro de Cultura Italiana-Paraná/Santa Catarina, oportunizando, a capacitação de 10 (dez) professores 

efetivos dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino, que receberão aulas e treinamentos, com 

fornecimento de apoio pedagógico e material didático, para que possam ensinar a língua e a cultura 

italiana, que será ofertado aos alunos, profissionais da educação e comunidade em geral.  

É mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação para a preparação da nova geração para 

o futuro, que além do inglês, que foi incorporado na matriz curricular da Rede Municipal de Ensino de 

Itapoá a partir dos 6 anos de idade, a língua italiana que é o quarto idioma mais estudado no mundo, além 

da importância para o futuro dos alunos, não somente pela história, mas, pelo viés profissional, pela 

potência econômica que representa, agrega conhecimento, é o idioma do design, do automobilismo, do 

canto lírico, do direito, da cultura e é um diferencial para o mercado de trabalho globalizado. 

As aulas poderão ser ministradas a partir do no ano de 2021 no período noturno pelos dez 

professores qualificados, que farão a capacitação dos demais professores  dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. E a partir do ano de 2022 será incorporada na matriz curricular da Rede Municipal de 

Ensino gradativamente a inserção da língua e cultura italiana para as turmas de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, no contraturno escolar. 

Nosso município tem como uma de suas prioridades a qualidade da Educação e a parceria com o 

Centro de Cultura Italiana-Paraná/Santa Catarina é inédita no município e, com isso, estamos garantindo 

conhecimento cultural e qualificação profissional aos docentes, alunos e comunidade em geral.  

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são estes os motivos que nos 

levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa digna Casa 

Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente, 

Itapoá (SC), 17 de abril de 2019. 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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