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Lei municipal n° 1.956, c!c 30 de novembro de 2017.

"Dispoe Sobre a Criapao do Diploma Aluno Nota 
10 e Contem Outras Providencias”

Favo saber a todos que a Camara Municipal de Turmalina, no uso 
de suas prerrogativas constitucionais, Decretou e Eu, Prefeilo Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica criado o diploma “ALUNO NOTA 10” a scr
conferido aos alunos dos cursos do ensino medio, da rede de ensino do 
Municipio Turmalina.

Art. 2°. Sera homenageado o “ALUNO NOTA 10” de cada 
estabelecimento do ensino medio e sera selecionado entre todas as series do 
respectivo ensino, ou seja, 1°, 2° e 3° anos.

Art. 3°. Os alunos a serem homenageados serao os que obtiverem 
a maior media anual, somando todas as digciplinas.

Paragrafo Unico - Havendo mais de l (urn) aluno com a maior 
media anual no mesmo estabelecimento de ensino e na mesma scrie. o criierio 
de desempate sera atraves da melhor trequencia, permanecendo o empate. a 
escolha do aluno a ser homenageado devera ser por sorteio.

Art. 4°. O Diretor de cada estabelecimento de ensino informara 
ao Poder Legislative Municipal, no final de cada ano, o nomc dos alunos que 
obliveram a maior media anual do respectivo estabelecimento.

Art. 5°. A homenagem sera feita atraves da entrega de um 
Diploma aos alunos indicados, no dia 11 de agosto do ano subsequente, dia do 
estudante, em Sessao Solene na Camara Municipal.

Art. 6°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, 
revogando as disposi^oes em contrario.

Turmalina, 30 de novembro de 2017.
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