
 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 A Vereadora infra-assinada apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI Nº 090/2019 

Institui a Semana Municipal do Legislativo nas 

escolas, objetivando fornecer aos alunos 

informações do Poder Legislativo e dá outras 

providências. 
 

 

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal do Legislativo nas Escolas do 

Município de Bagé, objetivando fornecer aos alunos informações do Poder Legislativo a ser 

realizada na segunda semana de agosto de cada ano. 
 

Art. 2º O evento passará a fazer parte do Calendário Oficial do Município. 

 

Art. 3º Durante a semana do Legislativo nas escolas, os vereadores e 

funcionários da Casa Legislativa poderão visitar as escolas da Rede Municipal de Educação 

para debater com os alunos, país, funcionários e professores o papel do Poder Legislativo 

Municipal. 
 

Parágrafo único. As turmas abrangidas serão a partir das séries iniciais até o 

ensino médio. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 26 de junho de 2019. 
 

 

 

                           Vereadora Elidiane Lobato 

                      Vice-Líder da Bancada do MDB 
 

 



 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                              JUSTIFICATIVA 

 

Esta Lei tem por objetivo oferecer aos alunos conhecimento sobre 

como funciona um Legislativo, qual a função de um vereador e a importância do 

Legislativo nas decisões sobre o futuro do Munic ípio, entre outros tantos fatores.  

Este projeto vai ajudar para que os jovens atuem como cidad ãos 

mais conscientes na sociedade, irão buscar soluções para os problemas que 

enfrentam no seu cotidiano, será uma troca de experiências e informações, onde 

as crianças vão tirar suas dúvidas e até mesmo dar sugestões para os 

representantes do povo. Os jovens são os futuros pol íticos de amanhã, queremos 

aproximar os vereadores e os alunos para ter um legislativo mais forte, levar 

assuntos pertinentes à idade escolar e reforçar as atividades executadas por nós.  

 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2019.  

 

 

                               Vereadora Elidiane Lobato 

                   Vice-Líder da Bancada do MDB  


