ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
CASA LEGISLATIVA Dr. LIDOVINO ANTONIO FANTON

MOÇÃO DE APOIO
MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Emenda
Constitucional – PEC 270, que tramita na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que torna a
língua espanhola obrigatória nas escolas públicas de
ensino fundamental e médio.

A Câmara de Vereadores de Farroupilha, no uso de suas
atribuições regimentais, aprovou por unanimidade, na Sessão Ordinária do dia 18 de
junho de 2018, MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Emenda Constitucional – PEC 270
que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que torna a
disciplina de língua espanhola, de matrícula facultativa, em disciplina obrigatória nas
escolas públicas de ensino fundamental e médio.
A proposta, de autoria da Deputada Estadual Juliana
Brizola, com apoio de mais 36 Deputados, inclui a obrigatoriedade do Estado/Município
em ofertar em sua rede de ensino a disciplina de língua espanhola, com a finalidade de
oportunizar maior conhecimento de maneira inclusiva e plural.
A Lei nº 13.415/2017, tornou a disciplina de inglês a única
língua obrigatória de ensino, revogou a Lei nº 11.161/2005 que ofertava a disciplina de
língua espanhola, no Ensino Médio, ficando facultado ao aluno a aderência e no Ensino
Fundamental, era facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos de 5a a
8a séries.
Diante disso, vem a Câmara Municipal de Vereadores do
Município de Farroupilha/RS demonstrar seu apoio a PEC 270, que oportunizará maior
cidadania e conhecimento para nossas crianças e adolescentes sobre a língua sulamericana.
Sala de Sessões, 18 de junho de 2018.

Thiago Pintos Brunet
Vereador Presidente
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