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GOVERNO DO ESïADO DO

AMAZONAS

MENSAGEM N.' J.I.+ fl}ft
Manaus, 3 deç*a*ppe de 20i8.

Senhor Presidente,

Senhores Deputados

Nos termos da constituição do Estado, faço encaminhar
ao criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse
Poder Legislativo, o projeto de Lei incluso que "DIspÕE sobre a
normatização para o conhecimento pela comunidade escolar sobre a
biografia das 'personalidades que nomeiam as esco/ag e dá outras
providências."

O Projeto de Lei ora submetido à deliberação dos
Senhores Deputados decorre do Requerimento n.o 5.g03/2017, de autoria do

Deputado Estadual Donmarques Mendonça, devidamente aprovado pela

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, por intermédio da
Nota Técnica, cuja reprodução acompanha esta Mensagem.

Encarecendo o especial empenho de Vossas Excelências
para o exame e aprovação da matéria, valho-me de mais este ensejo para

renovar aos ilustres Senhores Deputados expressões de elevado apreço e
distinguida consideração.

SARAIVA
emexercício

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deptrtado DAVI ANTONIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

PROJETO DE LEt N.o lqì/20í8

DISPÕE sobre a normatização para o
conhecimento pela comunidade escolar
sobre a biografia das personalidades
que nomeiam as escolas, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO.

ESTADO DO AMMONAS

DECRETA:

Art. 1.o Ficam os estabelecimentos da rede pública
de ensino obrigados a divulgar para toda a comunidade
escolar o histórico de seus respectivos patronos, que
nomeiam o respectivo estabelecimento de ensino, com
informações afixadas em local de fácil acesso e visibilidade.

Parágrafo único. Recomenda-se que as
comemorações alusivas ao aniversário do Patrono sejam
inseridas no calendário de atividades anuais.

Art 2.o Revogadas as disposições em contrário,,esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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TNTERESSADO (A): ASSEMBLETA LEGrsr.ATrvA Do EsrADo Do ÀMAzoNAs

ASSTINTO: ENCAIÚINHA}IDO CóPrA DO REQUERIMENTO NO 5gO3/20L7

NOTA TÉCNICA

Retorna a esta Assessoria Jurídica o presente caderno
processual no qua]- o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas
encaminha cópia do Requerinento Ìro 59O3/2OL7, de autorj-a do Deputado
Donmarques Mendonça, euê trata da indicação de matéria para projeto
de Lei, que versa sobre a normatização do conhecimento à comunidade
escol-ar sobre a biografia das personalidades que nomeiam as escolas.

A Gerência de Monitoramento e Auditoria Escolar - GEMAE,/SEDUC

acosta aos autos minuta païa o referido projeto de lei, às fl_s.23.

Ante o exposto, recomendo a devolução dos autos à Chefia de
Gabinete para ciência do Gestor da Pasta e posterior encaminhamento
dos autos à Casa Civil, conforme determina a Promoção no 310/201$-CTL
(f1s. I5-I1 /case CIVIL).

É a manifestação, salvo mel-hor 1uizo.

ASSESSORIÀ,I,RÍDICÀ/SEDUC,

/

em iManaus, 09 de julho de 2018.
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DESTTNAÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO AÌ\4AZONAS

ASSUNTO: Requerer na forma regimental, que seja encaminhada a INDICAÇÃO ao

Governo do Ìì.stadb do Amazonas, indicando rnatériapara projeto de Lei, que versa

sobre a norniatizaçáo do conhecimento à comunidade escolar sobré a.biografia
das personalidades que nomeiam as escolas.
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Á.SSEI'4BLEIÂ I-EGÏSI,.II.TTVA DO ESTIIDO DO AMÂ.ZüNAS
Gabinete d0 Deputado Donmarque

Senltor Presidente,

Settltores Deputados,

Senltoru Deputada,

LÌr.,ïÊl'Ícrt, tJçi'tclir
cj
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JUSTIFICATIVA

A nomeação dada a cada unidade escolar é uma forma coÌ1s de

homenagear pessoas que contribuíram de alguma forrna para o desenvolvimgnto da

sociedade. Desde vuitos mundiais, nacionais ou mesmo educadores que dedicaram a

vida ao ensino escolar são homenageados desta forma. No entanto, esta honraria não

pode se restringir somente a isto, se não será apenas lnera nomencìatura nos nturos da

escola, Muitos profissionais da educação e alunos desconhecem a figura e a historia

daqueles que nomeiam os estabeiecimentos de ensino rotineiro frequerltam.

Assim é preciso que a comunidade escolar, em especial, os alunos conheçatn a

biografia, ou seja, o historico de vida, as reaiizações que aquela persorralidade

homenageadacom d nome da escola fezpara a sociedade. Trata- se de umaiurportante

ferramenta de conhecimento não só para alunos, mas também para toda sociedade, das

figuras que construíram a historia, a cultura, a sociedade de sua cidade, estado e a nação

brasileira.

Assim, por meio desta iniciativa legislativa busca- se normatizar o

conhecimento à conrunidade escolar sobrc a biografia das personalidades que

nomeiam as escolas, para desta forma ocoffer de fato a homenagem as personaliclades,

sejam aquelas de giandeza nacional assim como aqueles educador,es "anônimoÀ "que
dedicaram suas vidas ao ensino em sala de aula, que certarnente marcaram as vidas de

inúmeros alunos ao longo de sua vida profissio.nai.

Face ao exposto, requeilo com amparo iegimental que seja ENVIADA indicação

ao Governo do Estado do Amazonas, solicitando que seja acatad,a esla rnateria' como

Projeto de Lei.

Plenário da Assembleia Legislativa em Manaus, 28 de Novenrbro de 2017.
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