
 

 

 
PROJETO DE LEI Nº  122      /2014 

 
 

“Institui a Semana Municipal de Valorização do Educador.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GO, APROVA: 
 

 

Art. 1º - Fica instituída a Semana Municipal de Valorização do Educador a ser 

comemorada, anualmente, na terceira semana do mês de outubro. 

 

Art. 2º - Durante a Semana Municipal de Valorização do Educador, a secretaria 

competente, em conjunto com as escolas, sindicatos da categoria, associações de pais e 

mestres e conselhos municipais, fica autorizada a promover atividades de capacitação dos 

profissionais da educação, ciclo de debates, campanhas de divulgação, programações 

artísticas e culturais, e premiações. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 

em contrário. 

 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, aos 24 dias 

do mês de novembro de 2014. 

 

 

Lucia Helena Batista de Oliveira 
Vereadora – PT 

 
 



 

 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Considerando a importância do educador na construção de uma sociedade solidária e 

humana, apresentamos o referido projeto de lei com o objetivo de promover o debate sobre 

o tema, discutir os problemas, desafios, dilemas e experiências enfrentadas pelos 

educadores, bem como buscar ações que visem à valorização destes profissionais, em 

especial aos que dedicam sua vida, o seu conhecimento, na execução de programas e 

políticas públicas. 

 

Ser educador é exercer a mais refinada profissão. Um profissional na arte de 

melhorar o ser humano, um missionário no desenvolvimento da consciência. Ser educador é 

verdadeiramente estar comprometido com as pessoas, não somente com o conhecimento, 

mas acima de tudo com o bom uso desses conhecimentos. 

 

Existe uma diferença entre ser professor e ser educador. O professor é um 

profissional comprometido apenas com o conhecimento e conteúdo. O educador é um 

profissional comprometido com o conhecimento a fim de evoluir a consciência do ser 

humano na sua complexidade. 

 

Este é um projeto simples para a valorização da classe dos educadores, em especial 

aos educadores da Rede Municipal de Ensino de Rio Verde que elevam a qualidade da 

educação na nossa cidade, por isso, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação 

deste Projeto de Lei. 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, aos 24 dias 

do mês de novembro de 2014. 

 

Lucia Helena Batista de Oliveira 
Vereadora – PT 


