APROVADO (A) NA SESSÃO N° 020 11/ .
0EnlilaPOR
VOTOS CONTRA
MESA DA C.M.IPA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia PROJETO DE LEI N°.

93

/2021.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO
in FREMIAÇÃO PROFESSOR NOTA
D'..2 AO PROFESSOR DESTAQUE DA
F.::DE MUNICIPAL DE ENSINO".
a Mcici?al de Paulo Afonso, rsa uso de suas atribuições legais, aprova:
; cder . ?,..dvo a instituir a Pre:... ;to Professor Nota Dez aos professores da
etaEirs, -,ce mais se destacarera pelo ;i-abalho inovador, criativo e transformador.
Pangrafo único. A premia* está aberta a todos os professores em exercício, que deverão
inscrever-se com um só trabalho, independente da área ou disciplina.
Ar. 2° - Os tra:alhos desenvolvidos em grupo devem ser inscritos em nome de apenas um dos
prc•,;ssores intwantes. Sendo mencionados os demais participantes.
1;.? • 3° - A consflição da comissão que fará a analise e a seleção dos trabalhos, bem como todos os
ato_ para a traas_issão da premiação serão regulamentadas com o apoio voluntário da Secretaria de
EL taça°.
_ 4° - Os p_Issores deverão encaminhar seus trabalhos até a segunda quinzena do mês de
:St '3.

-

O p :10 constitui-r, de diploma conceditio pelo Poder Legislativo aos profes:ores

'Aos.
- /. e_ • :ia tem'm oco.-rerá em Sessão Soler. -, mais próxima do dia 15 de abril.
•d Lei CM.i.rá em vigor na data dn publicação.
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Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2021.
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Projeto de n°

/2021

O Vervcd- proponente encaminha este Projeto de Lei, visando a criação da Premiação
tn.
44Professor Nota Dez, o projeto de lei em apresso visa premiar os melhores professores da rede
municipal de ensino com um diploma simbólico reconhecendo os professores que se destacarem
com trabalhos inovadores de ensino nas escolas municipais devidamente inscritos em processo
próprio.

seletivo

Ou seja, nentes que se destacarem pelo trabalho inovador, criativo e transformador nas
es-. .1.2s municia1, tentando incentivar que os docentes busquem se destacar e tenham seus esforços
..olicament reconhecidos pelo Poder Legislativo e Executivo Municipal.

Pelo

:to, por se tratar de proposta com relevante alcance social, conclamo aos nobres

Pa: -;s à apreciaç e votação pela aprovação desta propcitura.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2021.
(4-St-Uelington da Silva
- Vereador -
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