
Camara tulunícíyaf le tsarreír'as - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001-7 O

: rro ri1 M u nicip

PROJETO DE LEt N. OL4l2O22 DE 14 DE MARçO DE2O22.

DrsPÕE soBRE A cRtAÇÃo Do
PROJETO -ESTUDANTES 

DO
FUTURo', r.ro ruururcípto DE
BARREIRAS-BA-.

e cÂuann MUNtclpAl DE vEREADoRES DE BARREIRAs, EsrADo DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentos,

APROVA:

Art. 1o Fica instituído no município de Barreiras o pRoJETo ESTUDANTES Do
FUTURo um projeto que será instituído nas Escoras Municipais de Barreiras-
Ba.

a. Prefeítura Municipal de Barreiras através da secretaria Municipar de
Educação, Lazer, Cultura e Esportes firmará parcerias com
universidades, quartéis, indústrias e empresas de grande porte;

b. os estudantes rearizarão visitas a universidades, quarter do exército,
quartel da Polícia Militar, quartel dos Bombeiros, fábricas e empresas de
grande porte;

Art. 20 Plano de incentivo as profissões:

a. Os estudantes teráo a oportunidade de conhecer o dia a dia das
universidades, quartéis, fábricas e empresas;

b. os estudantes poderão dialogar com diversos profissionaÍs ajudando os
mesmos a decidirem por suas profissões;

c. o Projeto contribuirá e apoiará na formaçâo profissional de cada estudante;
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Art. 3o Ao final de cada visita os proÍessores das Escolas Municipais deveráo
realizar uma atividade lúdica como uma dinâmica com testes vocacionars para
auxiliar os alunos em uma possível escolha de sua profissão.

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, 14 de março de2O2L

bú"\
(TETEtA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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