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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Regimento lnterno e pela Lei orgânica
do Município, aprova, promulga e manda publicar a seguinte,

RESOLUÇÃo:

Art.1o - Fica criada, no âmbito da câmara Municipar de Aragoinhas, a Medarhado Mérito Educacional paulo Freire que será entregue, anuarmente, no mês deoutubro, em sessão sorene especiarmente convo"rà, para esse fim.

Art' 20 - A Medalha do Merito Educacional Paulo Freire será destinada àspersonalidades locais, por seus reconhecidos méritos e relevantes serviçosprestados à educação na cidade de Alagoinhas.

Art' 30 - Para atender as despesas decorrentes desta Resolução serão usadosrecursos proprios do orçamento vigente, suplementados se necessário.

Art' 40 - Esta Resorução entrará em vigor na data de sua

Art. 50 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Sala das SessÕes, 17 de maio de 202
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CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAs

JUSTIF|CATIVA PROJETO DE RESOLUÇÃO No OO1I2O22.

Nobres Colegas Vereadores, o presente Projeto de Resolução visa criar, no

âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas, a Medalha do Merito Educacional

Paulo Freire, com o objetivo de homenagear personalidades locais, por seus

reconhecidos méritos e relevantes serviços prestados à educação na cidade de

Alagoinhas.

O presente projeto justifica-se pela historia de luta e resistência do

educador Paulo Freire, considerado o Patrono da Educação Brasileira, por

defender, com veemência, que o maior objetivo da educação é conscientizar o

estudante. o educador era contra o que chamava de "educação bancária", que

colocava o professor como detentor do conhecimento e o aluno apenas como

depositorio. Para ensinar, de acordo com ele, era preciso partir da experiência

do aluno e do que ele conhecia.

Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo

mundo. Ao todo, foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras

e estrangeiras. Alem disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu

nome.

Assim como Paulo Freire muitos outros educadores têm ou tiveram a
grata missão de ensinar, formar, orientar, bem como fortalecer a educação

inclusiva e libertadora no nosso Município.

Por tais razÕes, consideramos a criação da medalha do Mérito

Educacional Paulo Freire de grande importância, pois possibilitará aos
profissionais da educação uma merecida homenagem através desta Casa

Legislativa

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares desta Casa a acolhida e

aprovação do referido Projeto de

17 de maio de 2022.

lução. Câmara Municipal de Alagoinhas,

Luma

Ve

ESTADO DA BAHIA

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.005-670 - Fone: (75) 31g2-3333
www.ca ma radea lagoinhas.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia



\

ESTADO DA BAHIA

CÂíUARA MUNICIPAT DE ALAGOINHAS

PARECER DA COMTSSÃO DE
JUSTIÇA -E REDAçÃO FINAL AO
RESOLUÇAO No 001 12022.

coNST|TUrÇAO,
PROJETO DE

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos
ao Projeto de Resolução no 001 12022, de autoria da Vereadora
Luma Menezes, que "Cria a Medalha do Mérito Educacional Paulo
Freire de Qualidade do Ensino Municipal, no âmbito da Câmara
Municipal de Alagoinhas", opina pela sua tramitação devidc.r a sua
co nstitr-rcion a I id ade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das Com 09 de agosto de 2022.

- Presidente

Ver Jorgg nçalves - Relator

á Santos - Membro.
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