
CATIAPA IúUN'CtPAL
sANtA rÉ oo sul.

EstaDo DE sÁo PAULo

DECRETO LEGISLATIVO N" O2l2Oí8

Institui no ôm.bito da Cômara Municipal de Santa Fé do Sul, o Prêmio de
Mérito Educacional.

MABCELQ ALES§ANDRO FAVALEÇA. Pn,sÍlenrc tlir
Câmara Municipal tle Santa ['é do Sul, em Grml)rimonto ao
di8posto no inciso IV, do artigo 28, da lÉi OrgâniG do Municipio.
F A Ç O S A B E R que a Câmara Municipal aprovou e eu
promulgo o Bêguinte Decreto kgislativo;

Art. 1". Fica institúdo no âmbito da Câmara Municipal de Santa Fé do
Sul, o Prêmio de Mérito Educacional que premia os melhorea alunos da Rede
Pública Municipal e Estadual âo final de cada ano letivo, como forma de
incentivar e valorizar os melhores alunoe da Escola Pública.

Art. 20. O Prêmio de Mérito Educacional consiste no reconhecimento e
consequente premiação de ate 02 (dois) alunos por escola púbLica do Município de
Santa Fé do Sul.

§ 1". Se houver na mesma cscola, Ensino Fundamental e Médio,
será homenageado um aluno do Ensino Fundamental e um aluno do Ensino
Médio.

§ 2o. Se houver escolas apenas de Ensino fundamental, será homenageado
um aluno do Ensino Fundamental - séries iniciais (1" ao 5" ano) e um aluno do
Ensino Fundamental - séries finais (6o ao 9o ano).

I - Melhor Média Aritmética Final dentre as disciplinas que compõem a
grade curricular dos referidos cursos;

II - Melhor frequência às aulas

Art. 40. Em caso de empate, o critério de desempate a ser utüzado deverá
ser a melhor média aritméticâ final entre as disciplinas de Língua Portugu
Matemática.
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Art. 3o. A escolha e indicação dos candidatos à premiação de que trata o

artigo 2" deste Decreto l,egislativo eerá de responsabüdade de cada equipe
gestora das respectivas escolag públicas do sistema público de ensino, sendo que
deverão respeitar os seguiltes critérios de eeleção:
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Parágtafo único. Persistindo o empate, a escolha do aluno a ser indicado
deverá ser por sorteio.

Art. 5o. Os alunos escolhidos nos termos deste Decreto l,egislativo serào
homenageados em Ato Solene na Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
promoúdo em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, no
encerrâmento do ano letivo, na presençâ de autoridades e órgãos de imprensa.

§ f". A homenagem será efetivada com a entrega de Diplomas aos alunos
indicados, devendo ser divulgado pelos meios de comunicação o dia e o horário da
solenidade.

§ 2". Os premiados, além do Diploma, também poderão ser agraciados com
brindes, ofertados por patrocinadores.

Art. 7o. Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir do dia 1" de janeiro
de 2019.

Câmara Municipal da Estância Turíshca de Santa Fé do Sul,
de novembro de 2018

MARCEL FAVALEÇA
TEDAC

Registrado em liwo na mesma da e publicado na forma da lei.

IN ROSSANO
DIRUTOR TSTRATIVO
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Art. 60. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto
Iegislativo correrão à conta de dotação orçamentária específica, restrita, tâo
somente à realização da sessão solene.
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Art.4'. Em caso de empate, o critério de desempate a ser utilizado deverá ser a

melhor média aritmética final entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
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ESÍADo DE 5Ào PAULo

Parágrafo único. Persistindo o empate, a escolha do aluno a ser indicado deverá
ser por sorteio.

Art. 5". Os alunos escolhidos nos termos deste Decreto Legislativo serão
homenageados em Ato Solene na Câmara Municipal de Santa Fé do Sul, promovido em
parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, no encerramento do ano
letivo, na presença de autoridades e órgãos de imprensa.

§ 19. A homenagem será efetivada com a entrega de Diplomas aos alunos
indicados, devendo ser divulgado pelos meios de comunicação o dia e o horário da

solenidade.

§ 2s. Os premiados, além do Diploma, também poderão ser agraciados cor
brindes, ofertados por patrocinadores.

Art.6". As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo

correrão à conta de dotação orçamentária específica.

Art.7". Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

IUSTIFICATIVA:

A presente pÍopositura objetiva estimulaí a aprendizagem, despertando o interesse e a curlosldace

dos alunos na formação de habilidades e competências que irão torná-los cidadãos participativos, engajados e incluídos

no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.

O projeto visa promover e estimular valores vinculados ao estudo e à vivência escolar, tais corio

discipllna, respeito, dedicação, civllidade e sensibilidade social. O Jovem se sentirá mais valorizado e ao mesmo temoo

mais animado para buscar êste reconhecimento. Receberá, com certeza, o apoio de pais e amigos, máxime em se

considerando que as pessoas gostam de ser premiadas por aquilo que tanto 5e empenham e 5e dedicam-

Estas, a5 razõê5 pelãs quais, o presente de decreto legislativo está a merecer a aprovação do

Colendo Plenário

salã das Sessôes Dr. Joã AlÍ do Amaral Ribeiro,
2.01819des

BERG
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CÂMARA MUNICIPAL
SANTA TÉ DO SUL
Estado de 5ão Paulo

2 1 stT, 2018

PROT. N" 527

PROTOCO LO

O presente projeto valorizará ainda mais nossos estudantes, bem como suas instituições e todos

aqueles que estão envolvidos com nossa educação.

JosÉ



CAMARA Tli.!'NIC/,PAL
sANiA rÉ oo sui

PARECER
a courssÃo DE cousrlTurçÂo, uusrtçl e nnoaçÃo

pa cÂuena, MUNICIPAL DE sAItÍTA rÉ oo SUL, após os devidos estudos e

criteriosa análise sobre o Projeto em epÍgrafe, nada encontrando quanto ao seu
aspecto constitucional, legal e regimental, bem como quanto ao seu aspecto
gramatical e lógico, que possa obstar a sua aprovaçáo, resolveu emitir parecer
FAVORÁVEL, recomendando sua inclusáo na pauta da Ordem do Dia, tal
como está redigido.

Este o parec nt-J.

Sala das Comissões, 08 bro de 2018.

af vereador .IOÃO
Pre Co o

af ve cIo
to

al vereador
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Estaoo DE sÁo pÀulo

Processo n" ll9l2Ol8

PRO.TETO DE DECRETO LEGISLATTVO No OO2I2O18.

Ementa: "Institui no âmbito da Câmara Municipal de Saata Fé
do Sul, o prêmio de Mêrito Educacional".

Autor: Jose Rollemberg
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Membro



CAtIARA lttl, N, CrPAL
sÂNÍÂ rÉ oo sul

ES7AOO DE SAO PAULO

Processo no 119/2O18

PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N" OO2I2O18.

Ementa: "Institui no âmbito da Câmara Municipal de Santa Fê
do Sul, o prêmio de Mêrito Educaclonal".

Autor: Jose Rollemberg

PARECER
A COUISSÃO DE ORçAJUENTO, FINANçAS E

CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPÁL DE SANTA TÉ OO SUL, APóS OS

devidos estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada
encontrando quanto ao seu aspecto Íinanceiro e orçamen!ário, que possa
obstar a sua aprovaçáo, resolveu emitir parecer FAVORT(VEL, recomendando
sua inclusáo na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Sala das Comissõe 0 18.

af verea I

IO ARAUJO CALAZANS
tor

Êwro ttu.n
Mem ro
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a: Íinanças

Este o parecer, s.mJ.

Presidente da Comissão

a) vereador JOSE

a) vereador

www : cama rc s antafedosu l. sp. gov. br
e-mail: camarasantaíe@hotmail.com
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CÂilARA HUNTc/,PAL
sÂNrA rÉ oo sul

ESrADO DE SAO PAULO

PARECER
A coMrssÃo oE SAúDE, roucnçÃo, CULTURÂ, LAZER E

TURISMo pa cÂruana MUNICIPAL DE SÁ!ÍTA fÉ oo SUL, após os devidos
estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada encontrando
quanto ao mérito sob o aspecto que a esta comissáo compete analisar, que
possa obstar a sua aprovação, resolveu emitir parecer FAVORT{VEL,
recomendando sua inclusáo na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, s. m.J.

Sala das Comissôes, O8 de outubro de 2018

al vereador RO ENIO LIMA
Preslde Íssôo

a) vereador JOSE UJO CALAZANS

a) vereador JOSE RO RG ARAUJO CASTRO
Me

www : camarasantafedosul.sp.gov. br
e-mail: camarasantafe@hotmail.com
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a: atacomls

Processo n" 119/2O18

PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO N" OO2I2O18.

Ementa: "Institui no âmblto da Câmara Municipal de Santa Fé
do Sul, o prêmio de Mêrito Educacional".

Autor: Jose Rollemberg



cÂMARA rylgNtc,pAL
sÂNtA rÉ oo sul

EsfaDo DE sÁo paulo

O Vereador LEANDRO MAGOGA, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, e com fundamento no artigo 21O do Regimento
Interno, requer, ouvido o Colendo Plenário,

para melhores estudos e pelo prazo de até a próxima sessáo, do Projeto de
Decreto do Legislativo no O2l2Ol8, de autoria do vereador JOSE
ROLLEMBERG, que íInstitui lro âmbito da Câmara Munlclpal de Santa fé

Sala das

RO
ereador

a: vista

AMAkA FtUruLtpr.i.
SANTA FÉ OO SUL

Êstado dê são Paulo
APROVADO
êm Sêaito dc

-ç8J-J-9./Jê_
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Ribeiro,



ESTADO DE SÁO PAULO

EMENDA MODIFICATIVA

TEXTO DA EMENDA:

Dê-se ao art. 6e, do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne

02/2OL8, de autoria do Vereador JOSÉ ROLLEMBERG, que "/nstitu i no ômbito do Cômaro
Municipol de Sontd Fé do Sul, o Pftmio de Mérito Educocional", a seguinte redação:

IUSTIFICATtVAt

A presente emenda objetiva, tão somente, ins€rir ao referido dlsposittuo, a expressão "ICg[i!À
tão somente à realizacão da sessão solene", como forma de evitaÍ interpretação dúbia, em relação às despesas que

serão suportadas pela êmara Municipal. Sendo assim, as despesas com premiação, isto é, diploma e brindes serão

ofertados poÍ patrocinadores, conforme disposto no § 2q, do art.5!, do Poeto de Decreto Legislativo, ficando a carSo

da câmara Municipal, apenas as decorrentes com a realização da sessão solene aos premiados.

sala das Sessões . João Alfredo do Amaral Ribeiro,
bro de 2.018

CÂITARA TTUN,c,PÀL
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-AMARA It!UITICIPAL
SANTA FÉ OO SUL

Êstado de são Paulo
APROVADO
em Scssgo al!

A MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUt
Estado de São Paulo

g 9 il01. 2018

PROT. N'65

PROTOCOLOt,1 I
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OS Vereadores SUBSCRITORES, no uso de suas

prerrogativas pârlamentaÍes, etc., apresenta ao Colendo

PlenáÍio, a sêguinte emenda

"Art, 6". As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo

correrão à conta de dotação orçamentária êspecífica, restrita, tão somente à realização

da sessão solene."



CÂilIARA ITUN/,c,PAL
sANtA çÉ oo sul

ES|AOO DE SAO PAULO

EMENDA MODIFICATIVA

TEXTO DA EMENDA:

Dê-se ao art. 7e, do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne

O2120L8, de autoria do Vereador JOsÉ noLEugeRe , que "lnstitui no ômbito da Cômoro
Municipal de Sonto Fé do Sul, o Prêmio de Mérito Educacionol", a seguinte redação:

"Aft.7". Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir do dia 1e de janeiro de

2079".

JUSTIFICATIVAI

A presente emenda objetiva, tão somente, definir a data de entrada em

vigor do decreto legislativo. Nada, além disso.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,

09den vembro de 2.018
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RO ALDO

cÂMARA MUNIcIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
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Os Vêreadores SUBSCRITORES, no uso de suat
prerrogativas parlamentares, etc., apresenta ao Colendo

Plenário, a seguinte emenda


