PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Praça Pio X. 260 - Caixa Postal 11 Centro
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNP.I n" 76.408,06110001-54
CEP 86470-000 -Jundiaí clo Sul - Paraná
E -mai I - pref-eitura@j undiaidosul.pr. gov. br
LEI N" 649 DE

12 DE

,{pi rrLr a

NOVEMBRO DE 2021

súmula: Institui a "Diplomação de Honra ao Mérito Estudantil
Professora "Rute Amélia", a qual será conferida aos alunos de
destaqLre na Rede MLrnicipal de

J,ndiaí do Sul

clá outras providências.

ESTADO

DO

MUNTCTPAI,

A cÂuera MUNTCIPÀI DE
E EU ECI.AIR
SA}ICIONO À SEGUINTE LEI:
PARÀNA, APROVOU

-

Estado do paraná.

.JUNDIAÍ
RÀUEN /

DO SUL,
PREFEITO

Art. 1o. Fica institLrída a DIPLoMAÇÃo DE HONRA Ao MEzuTo ESTUDANTIL
PROFESSOR "Rute Amélia", a qual será concedida aos alunos, pais e professores, do 5o. ano,
do
período matutino e vespertino, que de maneira louvável se destacaram durante o ano
letivo na Rede
Municipal.

5o.

Parágrafo único. A Diplomação será conferida a um único aluno, pai e professor do
Ano, do período matutino e vespertino.

At"t. 2', Todo atto será solicitado por paÍe da Câmara Municipal ao Diretor do
E,stabelecirnetrto de Ensino do MLrnicípio de JLrndiaí do SLrl/PR, o nome do aluno, do
5o. ano, que
mais se destacoLr no decorrer do ano letivo.
Parágrafo Único. A aferição para conhecer o aluno destaque, levará em conta à média
geral das notas, a fieqliência e disciplina, apurada no aproveitamento escolar e acadêmico, mediante
planilha de pontos regulantentada pelo Depaftanrento Municipal de Educação, a ser repassada a
Escola.

Art. 3o. A hontenagem consistirá na entrega de diplonia, onde cleverá constar o nome
do aluno, a série que estuda, a filiação, o nome cla escola e o emblema do Município de Jundiaí do
Sul.

Art" 4'. Os diplomas serão entregues em Sessão Solene na

Jundiaí do SLrl, no final de cada ano letivo.

Art. 5o. Este pro.jeto

Câmara Municipal de

deverá ser divLrlgado na escola da rede municipal de ensino,

através do Departan-rento Municipal de EdLrcação.

Art. 6". F'ica a Mesa da Câmara Municipal

autorizad,a

irnpressão dos diplonras.

Art. 7'.

a providenciar a confecção/

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais

dispostções errr corrtrário.
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AUDIÊNCIA PUBLICA PARA DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO DA LOA _ LEI ORÇAIVENTARIA ANUAL,
PARAO EXERCiCIOOZZOZZ

pro\ idêilciÀs.

E EU ECLAIR RAUEN' PREFEITO fu]UNICIPAL'
A CÂIMARA ]\IUNICIPAL DÊ JUNDtAi DO SUL, ESTADO DO PARANA APROVOU
sANcloNo A SEGUINTE LEI:
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O Prefeito N,4unicipal de JundiaÍ do Sul,
Estado do Paraná, CONVIDA a população em geral
e as Entidacles representativas do l\'4unicípio, para
participarem da Audiência Pública para discussão
da LOA - Lei Orçamentária Anual, para o exercício
Ílnanceiro de 2022 a ser realizada no dia 19 de novembro de 2021 , às 15h00, na Câmara N'4unicipal
de Jundiaí do Sul, situada à Rua Anchieta no 260'
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Jund aí do Sul, 1 6 de novembro de 2021
Eclair Rauen
PreÍeito
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N" 649 DE 12 DE NOVEIVIBRO DE 2021

Súmula: Instltui a "Diplomação de Honra ao Nlérito
Estuclantil Professora "Rute Amelia", a qual será

'rlr;'r'+

conferlda aos alunos de destaque na Rede Municipal
de Jundiaí clo Sul Estado do Paraná, e dá outras
providências.
A CÂI\,]ARA I\4UNICIPAL DE JUNDIAí DO SUL,
ESTADO DO PARANA, APROVOU E EU ECLAIR

-

RAUEN, PREFEITO I\íUNICIPAL. SANCIONO A
SEGUINTE LEI;
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AN, 1". FiCA iNStitUídA A DIPLON4AÇÃO DE HONRA
Ao IVERITO ESTUDANTIL PROFESSOR "Rute
Amélia", a qual será concedida aos alunos, pais

e proÍessores, do 5o. ano, do período matutino

l\,/}l«1rio2all|)ll(t]l!li!|onilntl)(aü!ú^ll|.içô\il(lc]li.ilosí/úJ1i1,e/ilj.,||1.1í.12J.

o rri:snro trcrcicrrr

Plano
Orçamentária Anlal se Çontempiados
A,1.12 - Os investmentos co,r duraçáo superior a doze meses só constarâo cla Le
'o
Plurianuai.'
cronogranra rle

u

etcuçio

nLcnsrl

i
(1os

r.u ingr.rt" n,, ilr.u,[ ri]\r, respcil!ilü

rLndir 0 rrl0

rlrnlú

inlrcssrll ot !r:ririr(|)

,le trllllcrancrrs

no, do 50. ano, que mais se destacou no decorrer
do ano letivo.
ParáqraÍo Unico. A aferição para conhecer o aluno
destaque levará em conta à média geral das notas,
freqüÔncia e drscipllna, apurada no aproveitamento
escolaT e acadêm co, nrediante planilha de pontos
requlamentada pelo Depadamento Municipal de
EducaÇão, a ser repassada a Escola
Art. 3". A homenagem consistirá na entrega de
cliploma, onde cleverá constar o nome do aluno, a
série que estuda, a filiação, o nome da escola e o
emblema do lvlunicÍpio de Jundiaí do Sul.
Art. 40. Os diplomas serão entregues em Sessão
Solene na Câmara lilunicipal de Jundiaí do Sul, no
final de cada ano lelivo.
Ar1. 5'. Este proieto deverá ser divulgado na escola da
rede municipal cle ensino, através do Departamento
l\4unicipal de Educação.
Ar1. 6'. Fica a N4esa da Câmara I\4unicipal autorizada
a providenclar a conÍecçáo/ impressão dos diplomas'
Ar1. 7". Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as demais disposições
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vespertino, que de maneira louvável se destacaram
durafte o ano letivo na Rede lúunicipal.
Parágrafo único. A D plomação será conferida a um
único aluno, pai e professor do 50. Ano, do período
matutino ê vesPertlno
Ar1. 2o. Todo ano será solicitado por parte da Câmara
l\4uniclpal ao Diretor do Estabelecimento de Ensino
do lVlunicÍpio de Jundiaí do Sul/PR, o nome do alu-

em contrário.
Jundiaí do Sul, 12 de novembro de2021.
Eclair Rauen
Prefeito

