
 

 

 

 Exmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. 

 

 O Vereador signatário apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Planário o seguinte, 

 

PROJETO DE LEI N° 163/18 

Altera a Lei n° 5964/2018 dando nova  

ao art. 4° e seu parágrafo único  e ao 

art. 5°.   

  

 Art 1° Da nova redação ao art. 4°, caput, e ao seu parágrafo único, da lei 5964/2018. 

 “ Art. 4° Cada unidade escolar indicará um educador e um funcionário do ensino 

médio,  do ensino fundamental ou da educação infantil, eleitos pelo universo dos professores 

e funcionários nela lotados. NR 

 Parágrafo único. A indicação, referida no caput deste artigo deve ser encaminhada 

expressamente no mês de setembro de cada ano letivo. NR 

 Art. 2° Dá nova redação ao art. 5° da Lei 5964/2018: 

 “ Art. 5° A distinção, conferida através de Resolução da Mesa Diretora, será entregue 

em Sessão Solene na Câmara de Vereadores ou em outro local designado pela Presidência, 

durante o mês de outubro, mês que assinala o Dia do Professor. NR 

 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Salas das Sessões, 31 de agosto de 2018. 

 

       Vereador Graciano Aristimunha Pereira 

 

    



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O Projeto de Lei que ora colocamos a apreciação desta colenda Casa Legislativa, que pretende 

promover  alteração da redação do art. 5° da Lei Municipal n° 5964/2018, decorre da seguinte razão: 

A Lei supracitada prevê que a distinção com a Comenda Professor Eduardo Contreiras 

Rodrigues deva ser deferida através de Decreto Legislativo, entretanto,  considerando que seria mais 

de uma centena de projetos dessa natureza, o que inviabilizaria a apreciação por esta Casa 

neste curso espaço de tempo a fim de que fosse cumprido o dispositivo no referido art. 5°, 

razão porque proponho que o instrumento de outorga da comenda seja através de Resolução 

da Mesa Diretora, após evidentemente a indicação expressa de cada unidade escolar.  

Dá mesma forma faz se necessário à alteração no art. 4° e seu parágrafo, uma vez que 

não estavam contemplados os profissionais do ensino médio, e o parágrafo único que fixada 

data limite para indicação em 1° de setembro, o que dificultaria a entrega das indicações pelas 

escolas. 

Diante do exposto,  considerando a importância e a relevância do tema em tela espero a pronta 

acolhida dos meus nobres pares. 

 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2018. 

 

 

     ...................................................................................... 

     Vereador Graciano Aristimunha Pereira 

 


