
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
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REQ. N. 01/2020 

Egrégio Plenário, 

REQUERIMENTO  4 8 /2020 

APROVADC POR UNANIMMAnF. 

Skai das 25 I2(9.

No último dia 31 de março de 2020, o INEP — Instituto Naciónal de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira publicou no Diário Oficial da UniãO o Edital n° 27/2020, 
com diretrizes, procedimentos e prazos para a realização do ENEM 2020 digital — Exame 
Nacional do Ensino Médio para 2020. ffi

O cronograma constante do Edital prevê inscrições para o período de 11 a 22 de 
maio de 2020 e aplicação das provas em domingos sucessivos dos dias 1° (no edital consta o 
dia "11", mas deve ter ocorrido erro material) e 8 de novembro de 2020. 

No entanto, fato é que a realização do ENEM 2020 digital confronta ffi

irremediavelmente a igualdade de oportunidades e concorrência entre os candidatos, 
principalmente se voltarmos nossas atenções às condições operacionais tão dispares entre
alunos das instituições de ensino da rede pública em relação às oferecidas pela iniciativa privada. 
Isto se torna evidente quando, por exemplo, já são observadas a disponibilização de aulas de 
ensino à distância 

Nessa lógica, a fim de evitar tal revés na educação, foi aprovada nesta terça-feira 
(19) no Plenário virtual do Senado, por 75 votos a 1, a suspensão das provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em razão do estado de calamidade pública, provocado pela pandemia 
do coronavírus, a matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A atuação do 
Poder Legislativo Federal, sem sombra de dúvida, foi razoável à medida que a aplicação da 
prova, em meio a pandemia, não seria viável. 

Assim, diante de todo o exposto, observadas as atribuições constitucionais, 
regimentais e ouvido o Douto Plenário, 

Requeiro à Mesa Diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o 
Soberano Plenário, sejam consignados na Ata dos Trabalhos da presente Sessão Ordinária, 
VOTOS DE APLAUSOS, APOIO aos trabalhos que estão sendo realizados no âmbito do Poder 
Legislativo Federal, os quais buscam reduzir os efeitos que poderão interferir em muito no futuro 
de todos os candidatos de ensino médio ao acesso do ensino superior. 
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Ademais, faz-se necessário evidenciar na presente oportunidade 
APELO desta Câmara Municipal à Câmara dos Deputados para que aprove 
votada no Senado Federal. 

Nada obstante, dê-se ciência do presente trabalho legislativo ao 
Senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República; ao Senado Federal 
Deputados. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldcide 

AIO CUNHA 

Vereador — PODEMOS 

os VOTOS DE 
tal proposta já 

de maio de 2020. 

Excelentíssimo 
e Câmara dos 
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