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LEI N° 2317/2013, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 
Fica Instituída a Medalha 
“PROFESSOR GERALDO 
LUCIANO DE AZEVEDO” a ser 
outorgada aos alunos 
concluintes do ensino Médio em 
destaque do Município de 
Parelhas-R/N, e dá outras 
providências. 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS-RN. 

 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Parelhas-RN aprovou e 

eu  sanciono a seguinte Lei: 
 

 
           Art. 1º -  Fica Instituída a Medalha “PROFESSOR GERALDO 

LUCIANO DE AZEVEDO” a ser outorgada aos alunos concluintes de cada 

turma  do ensino Médio em destaque do Município de Parelhas-R/N. 

 
  Parágrafo Único. A medalha e o certificado de honra ao mérito 
serão conferidos aos alunos concluintes de cada turma que se destacaram no 
ensino médio do Município de Parelhas-RN. 
 
  Art. 2º- A aferição do aluno destaque será feita por uma 
Comissão de Avaliação formada pelo corpo docente de cada estabelecimento 
da rede de ensino, e posteriormente homologada pelo Diretor (a) do referido 
estabelecimento de ensino. 
 
  Art. 3º- A Comissão de Avaliação formada pelo corpo docente de 
cada estabelecimento de ensino, para conhecer o aluno destaque, levará em 
conta à média geral de notas, a frequência nas aulas, e o comportamento 
disciplinar no ano de conclusão do curso. 
 
  Art. 4º. As medalhas e os certificados de honra ao mérito poderão 
ser patrocinados por empresa local ou pelo próprio Poder Público. 
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                      Art. 5º - Fica instituído o mês de dezembro para entrega dos 
certificados e medalha, ficando a critério das instituições as datas das sessões 
solenes. 
 
  Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Parelhas/RN, 12 de dezembro de 2013. 

 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal  

 


