
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 163/2013.                                                Em, 08 de agosto de 2013. 
 

ASSEGURA A TODOS OS PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR O 

DESCONTO DE CINQUENTA POR CENTO NO 

PAGAMENTO DE INGRESSO EM ESPETÁCULOS 

ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS E 

OUTROS.  

 

                   A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

R E S O L V E : 

 

Art. 1º - Fica assegurado a todos os professores da rede pública municipal, estadual e 

particular o desconto de 50% (cinquenta por cento) no pagamento de ingresso ao recinto de 

próprios públicos municipais e privados onde se realizem eventos artísticos, culturais, esportivos 

e outros com a cobrança de ingresso. 

 

§ 1º - Para fazer jus ao benefício desta Lei a pessoa deverá comprovar devidamente 

que dá aula em alguma escola da rede pública ou particular. 

 

§ 2º - A Prefeitura deverá comunicar aos promotores de eventos nos recintos de 

próprios públicos e privados, cedidos ou locados para este fim, acerca da necessidade do 

cumprimento da exigência desta Lei. 

 

§ 3º - O não cumprimento do disposto desta Lei será punido com multa aplicável ao 

promotor do evento, no valor de 350 (trezentos e cinquenta) UFIRs, por pessoa, que tiver 

dificultado o seu acesso aos espetáculos como beneficiária desta Lei. 

 

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

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2013. 

 

 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 

Vereador-Autor 

 
 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

JUSTIFICATIVA:   
Em maio de 2003, o então Vereador Silas Rodrigues Bento, hoje Vice-Prefeito de 

Cabo Frio, apresentou o Projeto de Lei que hoje retorna para apreciação neste plenário visando o 

acesso por profissionais da educação a espaços de fomento artístico, esportivo e cultural com 

redução de 50% do valor a ser cobrado pelo ingresso.  

No entanto, nobres Pares, ainda que revestida de muita nobreza e importância, a 

proposta não avançou no sentido da sanção pelo prefeito ou mesmo pela promulgação, ato 

próprio da presidência da Câmara, porque a discussão foi abortada e, mesmo tendo sido aprovada 

em plenária, não ultrapassou as comissões internas, legando aos docentes uma década inteira de 

incomensurável prejuízo. 

Em diversos municípios do país esse benefício alcança os profissionais da educação, 

inclusive na cidade do Rio do Janeiro, capital do nosso Estado. No âmbito estadual, no entanto, 

proposta semelhante havia sido apresentada em 2007 (Projeto de Lei n° 370/2007) pelos 

Deputados Estaduais Dica e Pedro Fernandes, tendo sido vetada pelo Governador Sérgio Cabral 

no ano de 2008, e, assim, vimos configurada uma grande injustiça no Rio de Janeiro, injustiça 

esta que não podemos reproduzir em nosso município.  

Para que possamos melhor compreender a grandeza de propósito do Projeto de Lei 

em tela, destacamos pensamento do professor e mestre em filosofia Moacir Gadotti, que escreve 

no livro "Boniteza de um sonho: Ensinar e aprender com sentido" sobre os desafios de ser 

professor e trata da importância deste profissional para a formação de cidadãos críticos, 

conscientes e responsáveis. Segundo ele, “ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo 

com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem 

educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em 

conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. (...) Eles fazem fluir o 

saber – não o dado, a informação, o puro conhecimento – porque constroem sentido para a 

vida das pessoas e para a humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo, mais produtivo e 

mais saudável para todos. Por isso eles são imprescindíveis." 

Assim, entendendo que podemos avançar ainda mais no sentido da valorização dos 

profissionais de Educação, é que apresentamos este Projeto, certos de que podemos contar a 

aprovação no plenário Oswaldo Rodrigues dos Santos e nas comissões internas. 

 

 

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2013. 

 

 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 

Vereador - Autor 

  
 

http://www.paulofreire.org/boniteza.htm

