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PROJETO DE LEI   

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL CRIAR A “AMOSTRA 

CULTURAL” NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

VILA VELHA.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, através da 

Secretaria Municipal de Educação, a “Amostra Cultural” nas escolas 

públicas do município de Vila Velha. 

Art. 2º  A “Amostra Cultural” é um conjunto de atividades que objetiva 

realizar a integração sociocultural entre escola e comunidade a cada 

semestre com atividade cultural, elaborado pela escola e apresentado à 

comunidade em formato de feira interativa. 

§ 1º O conjunto de atividades mencionadas no caput deste artigo refere a 

temas na área da música, arte, ciência e esporte, estando a critério de 

cada escola e escolha de como será a abordagem do tema de forma 

atraente e criativa. 

§ 2º  O desenvolvimento da “Amostra Cultural” visa fomentar o 

desenvolvimento dos alunos com a comunidade, buscando crescimento 

cultural do Município de Vila Velha.  
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Art. 3º  A “Amostra Cultural” não tem caráter de obrigatoriedade, mas de 

adesão, cabendo a cada escola oficializar junto com a Secretaria Municipal 

de Educação a possibilidade de execução do programa e os meios de 

concretizá-lo. 

Art. 4º Para o desenvolvimento das atividades inerentes à “Amostra 

Cultural”, as escolas participantes ficam autorizadas a funcionar aos finais 

de semana, durante o período de sua realização. 

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha 09 de setembro de 2018 

 

 

Adeilson de Souza Santos 

[Adeilson Horti Super] 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
 

A Amostra Cultural tem como objetivo realizar a integração sociocultural 

entre escola e comunidade, tornando um evento semestral com atividades 

cultural elaborado pelas escolas e apresentado a comunidade em formato 

de Feira atrativa. 

As apresentações se estendem por temas na área da música, arte, ciência 

e esporte estando a critério da escola como será a abordagem do tema de 

forma atraente e criativa. 

Temos como objetivo principal fomentar o desenvolvimento dos alunos 

com a comunidade, buscando crescimento da Cultura na cidade de Vila 

Velha. 

Pelas razões expostas, espera-se o envolvimento dos senhores Vereadores 

na discussão e aprimoramento da matéria, visando fomentar o 

desenvolvimento dos alunos com a comunidade, buscando crescimento da 

Cultura na cidade de Vila Velha. 

 

ADEILSON DE SOUZA SANTOS  

[“ADEILSON HORTI SUPER”]  

Vereador  

 

 


