
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI 

   

  

Altera o art. 22 da Lei nº 5.938, de 2017, 

para redefinir a duração dos mandatos 

dos diretores das unidades de ensino da 

Rede Municipal de Vila Velha.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

legal de suas atribuições, 

 

    D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 22 da Lei nº 5.938, de 28 de novembro 

de 2017, para passar a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 22 O mandato de diretor de unidade de ensino da Rede Municipal              

de Vila Velha será de (03) três anos, permitida uma única recondução ao 

cargo.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, ES, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

 

 

Senhor Vereador Presidente, 

Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores: 

 

 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo redefinir a duração dos mandados dos 

diretores das unidades de ensino da Rede Municipal de Vila Velha, passando dos 

atuais 02 (dois) anos para 03 (três) anos de duração. 

 

Consideramos para tanto que o prazo proposto retoma aquele que apresentado, 

com o Projeto de Lei nº 022/2017, o qual protocolado nesta Casa de Leis, sob             

o nº 5.283/2017, por iniciativa do Prefeito Municipal, e, ainda, que proporcionará 

[1] uma melhor adequação das mudanças organizacionais na Rede Municipal, 

nas dinâmicas adotadas pela atual Administração Municipal; [2] maior prazo 

para o desenvolvimento e implementação dos processos formativos e consultivos 

[de gestão das unidades de ensino] associados a cada diretor; e, [3] a redução 

de custos com a mobilização de recursos humanos e materiais para a realização 

das eleições dos novos diretores, estimada em 50% (cinquenta por cento) dos 

valores correspondentes a cada dois anos. 

 

Ainda, que da redefinição pretendida não advirão prejuízos à implementação das 

diretrizes, metas e estratégias que contidas no Plano Municipal de Educação para 

o decênio 2015 a 2015, o qual estabelecido pela Lei Municipal nº 5.629, de 2015. 
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Diante do que exposto, solicitamos a Vossas Excelências a melhor acolhida e 

consideração para com os objetivos da presente proposição, e, assim, apóiem 

sua aprovação. 

 

Vila Velha, ES, 11 de fevereiro de 2019. 

  

  

  

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

   

 

 


