
 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197  

www.camaraestrela-rs.com.br 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 01/2018. 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

   

É com satisfação que nos dirigimos as Vossas Excelências, e, ao 

mesmo tempo, apresentamos o presente Projeto de Decreto Legislativo, que cria um 

espaço no Hall de Entrada da sede da Câmara Municipal, para que as escolas do 

município, possam expor seus trabalhos de cunho histórico, literário, arte ou projetos 

de interesse coletivo. 

A Câmara disponibilizará este espaço e expositores, sendo que as 

escolas deverão promover a exposição de seus trabalhos, como também sua 

remoção, quando finalizado o evento. 

Cada Escola terá uma semana para exposição de seus trabalhos, que 

será no horário de expediente da Câmara, sendo que a abertura deverá ocorrer na 

antes do início da sessão ordinária semanal, quando os alunos terão oportunidade 

de fazer a apresentação de seus trabalhos aos Vereadores, bem como aproveitando 

o ensejo para que os mesmos permaneçam durante a sessão. 

Com este projeto, se pretende o incentivo da integração das Escolas 

com a comunidade, bem como a interação com o Poder Legislativo, para o 

aprimoramento da cidadania entre os jovens de nosso município. 

Diante a relevância deste Projeto de Decreto Legislativo, esperamos a 

aprovação do mesmo pelos Nobres Colegas.  

 

Saudações 

 

Mesa Diretora   

   



 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197  

www.camaraestrela-rs.com.br 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 01/2018. 

Cria o espaço denominado “As Escolas na Câmara” na 

sede da Câmara Municipal de Estrela e dá outras 

providências. 

Art. 1º. Fica criado no Hall de entrada  do prédio  da Sede da Câmara 

Municipal de Estrela, um espaço destinado à exposição de trabalhos realizados 

individualmente ou em forma coletiva pelos alunos das escolas públicas e privadas 

do município, que verse sobre literatura, arte, história do educandário ou projeto que 

se relacione à educação ou qualquer outra área de interesse coletivo. 

Art. 2º. Semanalmente será disponibilizado este espaço para cada 

Escola interessada, desde que a mesma manifeste por escrito seu interesse em 

participar da exposição, cujo período será comunicado pela Câmara Municipal. 

§ 1º - O horário de funcionamento da exposição será o mesmo do 

expediente da Câmara Municipal; 

§ 2º -  A abertura semanal da exposição ocorrerá sempre as segundas-

feiras antes do início da sessão ordinária, ficando a cargo da Mesa Diretora. 

Art. 3º. A Câmara Municipal disponibilizará o espaço físico e 

expositores, sendo que a colocação e retirada dos trabalhos será de 

responsabilidade de cada Escola participante. 

Parágrafo único – A Câmara Municipal não se responsabilizará por 

eventual extravio, furto ou deterioração dos trabalhões expostos, sendo que a 

guarda e segurança  dos mesmos será de exclusiva responsabilidade da Escola 

expositora. 

Art. 4º. As demais disposições serão estabelecidas pela Mesa Diretora 

Art. 5º.. Este Decreto Le4gislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Câmara Municipal de Estrela, 16 de abril de 2018.    

Mesa Diretora 


