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Â Câmata llÍunicipal de Cascavcl, Lstado dr: Paraná, aptova:

Ârt. 10, Fica criada a premiação "l\luno Nota 10", ao final de cada ano letivo, para os alunos

do ensino fundamcntal, da redc de ensino púbhca rnunicipal da Cidadc de Cascavcl.

Art. 20. Serão sclecionados 03 (üê0 alunos da redc púbhca municipal de ensino, que

<;btiwcm as melhorcs Írotas, scndo ar.aliado também os ctitérios dc comportamentr>, participaçào,

tespcito e disciplna.

Art. 30. Em caso de empate, o ctitório para descnrpate a set utilizado devetá ser o de menor

rrúmero dc faltas.

Patágrafo tinico. I)crsistindo o cmpâte, a cscolha do aluno a ser indicado, dar-se-á amar'és de

sotteto

Art. 4". Os 03 (trôs) alunos flota dez de quc úâtâ o âÍt. 2" tlesta Lei, sctào hornenagcados

pela otdcm tle primciro, segundo e terceiro lugar.

AÍt, 5". O düetot de cada escola informatá a Secrearia ltiunicipal de Flducação, ao final de

cada ano letivo, o nomc dos alunos da sua escola inclicados parâ concorrerem ao Ptômio Âluno
Nota 10.

§1o A Sectetaria N{urucipal de Educaçào, após rcceber os n.,mes dos alunos indicados por
cada cscola, sclccionatá, nos mesmos termos dos artigos 2" c 3o clesta l,ci, os 3 (rês) rncll.rores

alunos do N{unicípio de Cascavcl que reccbcrâo o Prêmi<,r Âluno Nota 10.

§2' Caberá a Sccretaria N[unicipal dc llducaçiio, tlepois dc sclccionado os aluuos quc

reccbcrào o l)rômicr ,\hrno Nota I0, infrrr:mar à Sccrctaria do Podcr Legislativo N{unicipal.

AÍt. 6". Â homcnagem setá fcita atrar,és de premiacào com â efltrcga de Diploma de Honra

ao NÍéri«r para cada um dos r.cncedores, cm sessào da Càmara N{unicipal, a ser tcalizatla na primcira

quinzena do mês de I)czembro dc cada ano, <1ue setá prcviâmente agcndada pelo l)rcsidente da
(-àrnara r comuuicadr i Sccretanr \lumcrpal de tducaÇiro. 
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Institui a prenriação "Aluno Nota 10" aos alunos dc:

ensino fundamcntal das cscolas cla rcdc púbüca

\'Íurucipal da Cidadc dc Cascavel.
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fui.7". llsta Lei cnúârá em vigor na riata de sua publicação, tcvogadas as clispr-tsiçircs em

c()lltrxn()

Palácio José Nel'es Formrgllcn, 67" anir.crsário de Cascavel.

Cascavel, 05 dc junho de 2019.
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Vaieãdora/r\vante

Justificativa:

O obietrvo do prcsentc projcto dc lei c da premiaçào, é tão somcnte incentivat os alunos em

seus cstudos, de modo a estimu[á-los a obter um desempenho exterinrizado em notas e

comportâmento, cada vez maior, além de fomentar a partrcipação e a dimmúção do núnrcro de

faltas.

Àlém dc um maior empenho dos alunos, visa também, mclhoria no comportamcnto, mâior

pnrticipaçào, respeito e disciplina, principaltrentc dos alunos que receberão em úocâ o

reconhecitnento social cm fotma de mcrecida homenagem.

Nesse sentido a propositura aprescntada, para a qual almejo dos nobres colegas aprovaçào.
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