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Denomina-se Escola "Professor Lauro Feldman"
a nova Escola Técnica de Água Boa - Mato
Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Denomina-se Escola "Professor Lauro Feldman" a nova Escola Técnica de Água Boa - Mato Grosso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta legislativa na modalidade de Projeto de Lei que versa sobre a denominação do predio
publico da nova Escola Técnica localizada no municipio de Água Boa Estado de Mato Grosso.
Essa justa homenagem se faz necessária devido ao reconhecimento público e notório da comunidade com o
trabalho realizado pelo Professor Lauro Feldman desde a sua chegada na comunidade local, em meados do
ano de 1976, quando se instalou no municipio as primeiras salas de aula e esse foi um trabalho organizado
pelo homenageando o qual se tornou o primeiro professor a lecionar e ensinar, essa posição ele teve como
responsabilidade na formação direta da grande maiorida das pessoas residentes e domiciliadas no municipio.
Todos foram alunos do Professor Lauro Feldman, e todos agradecem a essa sua contribuição em
reconhecer a dedicação e o entusiamo em que o professor se dedicava a nobre causa de ensinar.
Como pessoa atuante e uma referência social para a comunidade esteve sempre a frente de vários eventos
marcantes na vida local que qualificavam a comunidade nos diversos setores, desde os movimentos culturais
e religiosos e nesta seara, foi fundador da Igreja Luterana no municipio.
Prestar essa justa homenagem para esse eterno cidadão aguaboense não é tão somente eternizar um nome
no prédio público, mas significa externar o verdadeiro reconhecimento do seu legado para viver na memoria
da nossa comunidade que enxerga nele uma figura que é a personificação da dignidade, do pai de família e
do homem probo, justo e de bons costumes que fará falta.
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Neste momento triste, que atravessamos que é uma pandemia de corona virus, o qual vitimou nosso nome,
nada mais apropriado que enaltecer a força do nosso combate silencioso contra esse mau e nomear a
Escola Técnica de Água Boa como Escola Tecnica Professor Lauro Feldman de Água Boa, é emocionante
até.
Pelo exposto acima, venho perante essa pleaide de parlamentares para pedir o apoio na apreciação e na
aprovação dessa materia por ser ela de relevante interesse social para a comunidade docente e discente do
municipio, que enseja na denominação da Escola Tecnica Esdadual Professor Lauro Feldman de Água Boa.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2021
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