
PROJETO DE LEI Nº 092/2019. 

    

Altera os Relatórios De Programas e Ações do Plano 

Plurianual 2018 – 2021 

  

  

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte: 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1
o
 – Altera a ação 239 do Programa 3, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Programa: 3 – Aprender para Crescer  

 

Ação: 239- Realização de Ações Educativas Complementares 

 

Descrição: Implantação nas Escolas de Ensino Fundamental o Modelo Escola Cívico Militar; 

Realização de oficinas para interação junto a comunidade através de oficinas de Educação, 

Arte, Cultura e Lazer. 

 

Finalidade: Desenvolver no corpo discente um maior senso cívico e patriótico, com respeito 

aos valores e às instituições. Preparando-os para o desenvolvimento da cidadania, com a 

possibilidade de ingresso a outros níveis e modalidades do ensino, capacitar para o mercado 

de trabalho, melhorar o desempenho e a qualidade das atividades escolares, reduzir a evasão 

escolar e os índices de reprovação, cumprindo assim o papel da educação a partir de ações 

educativas complementares.   

 

Produto: Elevação dos índices do IDEB até atingir as Metas Nacionais. 

Unidade Medida da Meta: Monitoramento anual 2019, 2020 e 2021 



Metas:  

2019: R$ 140.000,00 

2020: R$ 338.000,00 

2021: R$ 351.500,00 

Total Geral: R$ 829.500,00 

Recursos: Livres/Vinculados 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

                                                                                   

            DIVALDO LARA 

                                                                                        

Prefeito Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, tem por 

finalidade a alteração nos Relatórios De Programas e Ações do Plano Plurianual 2018 – 2021, com 

a inclusão do Programa “Escola Cívico-Militar”, da Secretaria Municipal de Educação e 

Formação Profissional, no item do “Programa 3 – Aprender para Crescer”, que prevê a 

realização de Ações Educativas Complementares, com objetivo de ampliar a carga horária do 

Ensino Regular, buscando cumprir as metas de ofertar a educação integral aos alunos da rede 

pública municipal. 

 

Esta iniciativa complementa outras propostas de qualificação do ensino em 

desenvolvimento, possibilitando que seja instituo o modelo “Escolas Cívico-Militares”, a ser 

executado nos anos finais do Ensino Regular da Escola de Ensino Municipal de Ensino 

Fundamental João Severiano da Fonseca e da Escola Municipal de Ensino Fundamental São 

Pedro. 

 

Os recursos disponibilizados compõem as rubricas relacionadas ao 

desenvolvimento e manutenção da educação, atendendo assim, à necessidade e ao papel da 

educação em ofertar ações educativas complementares, visando a ampliação da carga horária 

escolar, com foco na consecução do turno integral. 

 

Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição. 

 

 

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

 

           

               



             

                                                                

                                                                    DIVALDO 

LARA            Prefeito Municipal.  

 


