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EMENTA: Cria a homenagem "PROFESSOR
EMERITO" destaque do ano no municfpio de
Carazinho.

Art. 1°- E instituldo 0 titulo de "PROFESSOR EMERITO"
Homenagem a ser prestada, anualmente, pelo Poder Legislativo, a
seis professores, dois de cada esfera de ensino (municipal, estadual
e particular), de atua~ao no Munidpio de Carazinho. Os escolhidos
deverao atender os seguintes requisitos:

1- Estar inserido numa das esferas do ensino r'1unicipal;

11- Apresentar um currlculo de atividades educativas voltadas a
constru~ao do ensino - aprendizagem;

111- Ter atuado e contribufdo para a me:horia da qualidade da
educa~ao por meio de experiencias pedagogicas bem sucedidas;

'IV - Servir como exemplo a sociedade pela sua dedica~ao ao
ensino.

Art. 2° - Os Professores Carazinhenses que melhor
satisfizerem os itens enumerados no artigo anterior receberao a
Homenagem de Professor Emerito Destaque do Ano no munidpio de
Carazinho, que sera entregue pela camara Municipal de Vereadores.

Art. 3°- A Homenagem de Professor Emerito Destaque do
Ano no municfpio de Carazinho sera feita anualmente em sessao
m2is proxima que anteceder 0 dia 15 de outubro, data em que se
comemora 0 Dia do Professor.



Art. 4°- A comissao de Vereadores constitufda para a escolha
dos homenageados podera solicitar ao CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCA<;AO,indica<;aodos professores que se ajustem aos criterios
de escolha.

Art. SO-Esta lei entrara em vigor na data da sua publica<;ao.

Sala Antonio Liborio Bervian, em 07/02/2011

Vereador Felipe Salvia

JUSTIFICATIVA: Coroar a Professor Carazinhense com a
Homenagem de Merito e refor<;ar a importancia dos la<;ossociais e
da rela<;aoensino aprendizagem entre 0 professor e a aluno. Sem
deixar de dizer que a promo<;ao da autoestima garantira a
integra<;aode todos os indivfduos no corpo social escolar.

Destacar trabalhos realizados pelas educadores de nosso
munidpio trara motiva<;ao ainda maior para que estes continuem
desenvolvendo-os com talento e competencia, as quais tao bem as
fazem.

A homenagem aqui institufda sera feita aos professores, cujos
trabalhos tenham se destacado em qualquer area e nfvel de ensino.
Acontecera anualmente em sessao mais proxima que anteceder a
dia 15 de outubro, data em que se comemora a Dia do Professor.

Os homenageados serao escolhidos nas esferas de ensino
municipal, estadual e particular do munidpio. As indica<;oes dos
professores caberao aos membros do Conselho Municipal de
Educa<;ao.

Uma c1asse numerosa merece ser reconhecida e prestigiada
par seus governantes e pela popula<;ao. Nada mais justa a
institui<;ao da HOMENAGEM PROFESSOR EMERITO DESTAQUE
aqueles que tem no ensino sua forma de contribuir para a
desenvolvimento da sociedade.


