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EMENDA

EMENDA Nº 08 AO PROC. Nº 0692/21 - PLE Nº 015/21

 

Fica incluída a alínea “f” ao inciso III do art. 2º, com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

(...)

f) Todos os estudantes que apresentarem o cartão TRI no dia 11 de agosto, o dia do estudante.

 

JUSTIFICATIVA

Dia 11 de agosto é marcado no Brasil por ser o Dia do Estudante, e também aniversário da União
Nacional dos Estudantes, que conta com mais de 80 anos de história. Um dia histórico para os estudantes
e para todos aqueles que lutam por uma educação de qualidade. 

A presente emenda do Projeto de Lei tem como obje�vo ins�tuir o passe livre estudan�l municipal, no
dia 11 de agosto, para estudantes de todos os níveis de ensino que apresentarem o cartão TRI escolar,
visando possibilitar, no dia do estudante, o acesso à educação para além da escola, como à cultura e ao
lazer, já que a maior parte dos jovens reside nas regiões distantes do centro da cidade, local onde se
concentram a maior parte das escolas, universidades, cinemas, bibliotecas, livrarias, museus, ou seja, a
maior parte de estabelecimentos de ensino, culturais e de entretenimento que são essenciais para a
formação sócio-educa�va para juventude. 

Com um calendário de a�vidades organizadas neste dia pelas en�dades estudan�s, mais do que celebrar
o dia do estudante, a ins�tuição do passe livre no dia 11 de agosto também ins�ga o debate na sociedade
e reforça a luta historicamente travada pelos estudantes pelo acesso à cidade, à cultura e à educação. Por
isso, pedimos aos nobres pares celeridade na aprovação. 
 

Giovani e Cole�vo

PCdoB

Documento assinado eletronicamente por Giovani Culau Oliveira, Vereador(a), em 17/08/2021, às
12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº



2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0266660 e o código CRC 48E09707.
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