
PROJETO DE LEI Nº 131/2019. 

                                                                     

Altera parcialmente a Lei Municipal 

nº. 6.114, de 02 Outubro de 2019, 

dando nova redação ao art. 5
o
. 

 

MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé, em 

Exercício, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração 

dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

     PROJETO DE LEI : 

 

 Art. 1
o
  Altera parcialmente a Lei Municipal nº 6.114, de 02 de Agosto de 2019, 

dando nova redação ao art. 5
o
, que passa a ser a seguinte: 

 

“Art. 5
o
 A função de Instrutor de Alunos será desempenhada por militares da 

Reserva e/ou Reformados integrantes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros ou das Forças 

Armadas, que possua formação pedagógica ou experiência comprovada de atuação em programas 

com crianças e adolescentes, escolhido através de Processo Seletivo Simplificado, a ser realizada 

pela Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional.” 

 

  Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

contar de 02 do mês de Agosto de 2019. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 08 de Outubro de 2019. 

 

MANOEL LUIZ GOLSALVES MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício. 



     

JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores vereadores, 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade dar nova redação ao art. 5
o
 da Lei 6.114 de 02 de Agosto de 2019, que autoriza 

a instituir o programa “Escolas Cívico-Militares” nos anos finais do Ensino Regular da Escola de 

Ensino Municipal de Ensino Fundamental João Severiano da Fonseca, criada pelo Decreto nº 372 

de 12 de julho de 1978, com autorização de funcionamento e do Regimento Escolar pelo Parecer 

do CME nº 01/2014 e da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, criada pelo 

Decreto 202 de 28 de dezembro de 2015, com autorização de funcionamento e do Regimento 

Escolar pelo Parecer do CME nº 01/2010. 

 O presente Projeto de Lei tem por objetivo dar nova redação ao artigo 5
o
 em face que os 

modelos e propostas que os Governos Federal e Estadual sugerem, seja permitido inclusive 

militares temporários ou da Ativa sem tempo mínimo de serviço, não fazendo sentido limitar os 

militares da reserva remunerada, o que não era a proposta do Governo inicialmente. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com 

a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

 

               Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Outubro de2019. 

MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO 

     Prefeito Municipal em exercício. 

 


