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CAMARA MUNICIPAL '* 
DE CA~Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Proíoroln n" 
Hora

1 0 M ?|)19

Encaminha Projeto de Lei r° 042/19 Res.^
Ass.:_

Senhor Presiconte:

Peio presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

042/19f desta data, que Dispõe sobre a autorização para adesão à Carta das Cidades 

Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras - AlCE, 

e dá outras providências.

Exposição de Motivos:

A Associação Internacional de Cidades Educadoras - AlCE, está 

constituída atualmente por cerca de 490 cidades de 36 países, unida pelo 

comprometimento de transformação através da globalização e diálogo internacional. 

Trata-se de uma proposta de cooperação dos diferentes departamentos municipais 

com a sociedade civil organizada, estimulando a participação da comunidade, em 

especial os jovens, em espaços que promovam a cultura, a valorização de seus 

costumes e origens, a integração e o respeito mútuo. Uma cidade educadora, estará 

formando uma comunidade com valores, capaz de combater toda forma de 

discriminação e desigualdades, almejando sempre a paz mundial.

Atenciosamente,

/Prefeito

MBS
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PROJETO DE LEI N° 042, DE 07 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a autorização para adesão à 
Carta das Cidades Educadoras e ingresso na 
Associação Internacional das Cidades 
Educadoras - AICE, e dá outras providências.

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a adesão do 
Município de Carazinho à Carta das Cidades Educadoras.

Art. 2o O Município de Carazinho poderá filiar-se à Associação Internacional 
das Cidades Educadoras, instituir e manter políticas de intercâmbio nacional e 
internacional, colaborar em políticas, programas e projetos, compor conselhos, comités e 
diretórias, participar do Banco Internacional de Documentos, informando programas e 
projetos desenvolvidos em Carazinho, entre outras atividades ligadas aos objetivos da 
Carta das Cidades Educadoras.

Art. 3o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta de 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2019.

Prefeito

SMEC/MBS


