
 

PROJETO DE LEI CM Nº025-02/2018 

  

Denomina de Rua 15 de 

Outubro a Rua C - Loteamento 

Montanha III  e Loteamento 

Coliseu, localizada no Bairro 

Bom Pastor. 

 

  MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 

Grande do Sul,  

FAÇO SABER que a Câmara de Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - É denominada de Rua 15 de Outubro a Rua C - Loteamento 

Montanha III e Loteamento Coliseu, localizada no bairro Bom Pastor, conforme 

mapa anexo que passa a integrar a lei.   

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

 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de maio de 2018. 

  

 

Carlos Eduardo Ranzi 

 

Vereador PMDB 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA  

    

 

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, data em que se 

homenageia os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do 

conhecimento no país. Como todos sabemos, trata-se de uma das mais 

importantes profissões praticadas no mundo, afinal, sem ela, a transmissão de 

conhecimentos e a correta apreensão destes pelas pessoas seriam praticamente 

impossíveis.          

A origem do dia do professor se deve ao fato de, em uma data de 15 de 

outubro, o Imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino 

Elementar no Brasil, em 1827, com a criação das escolas de primeiras letras em 

todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a 

regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas 

dos professores.        

Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista 

Salomão Becker, em conjunto com três outros profissionais da área, teve a ideia 

de criar nessa data um dia de confraternização em homenagem aos professores 

e também em razão da necessidade de uma pausa no segundo semestre, até 

então muito sobrecarregado de aulas.  

 

 



 

Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pela lei Decreto Federal 

52.682, que, em seu Art. 3º, diz que “para comemorar condignamente o dia do 

professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que 

se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar 

os alunos e as famílias”. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Carlos Eduardo Ranzi 

Vereador PMDB 


