ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0059/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO A TODOS OS DIRETORES
EMPOSSADOS NO ÚLTIMO DIA 20/02/2019.

MOÇÃO LEGISLATIVA:
O magistério público de Lages tem na sua história, várias conquistas importantes, dentre elas, a mais
significativa foi a eleição direta em todo sistema municipal de educação de “Diretores das Unidades
Escolares”, conforme Lei 891 de 1985. O processo ao longo do tempo foi sendo aprimorado e
regulamentado, através de decretos e hoje acontece nas Unidades de Educação Infantil, com mais de
100 alunos, como também em todas as Escolas de Educação Básica, inclusive as instaladas nos
CAICs,, Oportunizando assim a comunidade escolar a participar na escolha direta do “Diretor
Escolar”, de uma forma bastante democrática e mantando o respeito e respaldo da comunidade
escolar. Diante do exposto através desta mocão gostaria de cumprimentar a todos os diretores que
tomaram posse no último dia 20/02/2019 e lhe desejar sucesso e um ótimo ano.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2019.

Luiz Marin (PP)
Vereador
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LUIZ MARIN, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após manifestação do Egrégio Plenário,
envio de Moção Legislativa para CUMPRIMENTAR OS NOVOS DIRETORES
EMPOSSADOS PARA DIRIGIR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGES SC.
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador LUIZ MARIN a seguinte:

