
Atas e Anais  da Câmara MunicipalAtas e Anais  da Câmara Municipal
como  fonte de pesquisa histórica e valor jurídicocomo  fonte de pesquisa histórica e valor jurídico



Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.



É um  documento de valor jurídico  e É um  documento de valor jurídico  e 
histórico. Definehistórico. Define--se como  um registro  se como  um registro  
onde são  narrados  fatos.onde são  narrados  fatos.

Por se tratar  de documento  de valor Por se tratar  de documento  de valor 
jurídico e histórico  devejurídico e histórico  deve--se ter  o  cuidado  se ter  o  cuidado  
de não  fazer  registro  ambíguo, duvidoso  de não  fazer  registro  ambíguo, duvidoso  
ou  infiel. ou  infiel. 

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
ATAATA
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Elementos Constitutivos:Elementos Constitutivos:
••Identificação da Reunião;Identificação da Reunião;
••Dia, mês, ano, hora, da reunião (por extenso);Dia, mês, ano, hora, da reunião (por extenso);
••Relação  e Identificação  dos presentes;Relação  e Identificação  dos presentes;
••Discussão  e votação da ata da Sessão anterior;Discussão  e votação da ata da Sessão anterior;
••Narração  cronológica dos assuntos tratados;Narração  cronológica dos assuntos tratados;
••Direção  dos trabalhos (Quem presidiu, quem secretariou);Direção  dos trabalhos (Quem presidiu, quem secretariou);
••Assinatura do Secretario e do Presidente, alguns casos Assinatura do Secretario e do Presidente, alguns casos 
todos os presentes;todos os presentes;
••Páginas numeradas e não rasuradas.Páginas numeradas e não rasuradas.

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
ATAATA
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Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

••AdequaçãoAdequação
••ConcisãoConcisão
••ClarezaClareza
••CoerênciaCoerência
••EconomiaEconomia
••ElegânciaElegância

Qualidades de um texto!!!Qualidades de um texto!!!



Os atos normativos  possuem uma 
apresentação  formal, que consiste  na estrutura 
pela qual são  mostrados  e se exteriorizam, 
traduzidas  pela sua configuração. Tem  formato  
próprio  distinto  de outros textos  seja do  ponto  
de vista material  ou  meramente formal.

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
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� Precisão;

� Clareza;

� Ordem Lógica.

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação

Atas e Anais
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A lei  complementar  n° 95/98 com  redação A lei  complementar  n° 95/98 com  redação 
dada pela LC n° 10701 , também enumera dada pela LC n° 10701 , também enumera 
qualidades  para  a redação das disposições qualidades  para  a redação das disposições 
normativas, são  elas:normativas, são  elas:



no  texto  legal, é obtida pelo  uso  de no  texto  legal, é obtida pelo  uso  de 
palavras  e expressões em  seu  palavras  e expressões em  seu  
sentido comum, salvo  se a norma  sentido comum, salvo  se a norma  
versar  sob assuntos técnicos caso  versar  sob assuntos técnicos caso  
em  que se deve  usar  a nomenclatura  em  que se deve  usar  a nomenclatura  
própria da área, as frases devem  ser própria da área, as frases devem  ser 
curtas e concisas as orações devem  curtas e concisas as orações devem  
estar  na ordem  direta, desprezadoestar  na ordem  direta, desprezado--se se 
o  preciosismo, os neologismos e as o  preciosismo, os neologismos e as 
adjetivações. O tempo do  verbo deve adjetivações. O tempo do  verbo deve 
ser mantido uniformemente. ser mantido uniformemente. 

(LC n° 95, art. 11, I)(LC n° 95, art. 11, I)

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
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A Clareza,A Clareza,



alcançaalcança--se por meio de uma se por meio de uma 
linguagem articulada,  que leve  a linguagem articulada,  que leve  a 
perfeita compreensão do  objetivo  e perfeita compreensão do  objetivo  e 
que evidencie  o  conteúdo  e o  que evidencie  o  conteúdo  e o  
alcance dado à norma. O  uso  de alcance dado à norma. O  uso  de 
sinônimos não  é recomendado, pois sinônimos não  é recomendado, pois 
pode levar  a duvidas. É preferível pode levar  a duvidas. É preferível 
repetir a mesma palavra. Não se usam  repetir a mesma palavra. Não se usam  
expressões ou  palavras de duplo expressões ou  palavras de duplo 
sentido,  tão  pouco  gírias e sentido,  tão  pouco  gírias e 
regionalismos. regionalismos. 

(LC n° 95/98, art. 11, II)(LC n° 95/98, art. 11, II)

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
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A PrecisãoA Precisão,



se obtém por meios de agregação se obtém por meios de agregação 
das disposições relacionada pelo das disposições relacionada pelo 
objeto  da lei. Também pela objeto  da lei. Também pela 
restrição do  conteúdo  de cada restrição do  conteúdo  de cada 
artigo a um  único  assunto  ou  artigo a um  único  assunto  ou  
principio. O principio. O Caput Caput do  artigo  do  artigo  
devedeve--se destinarse destinar--se a regra geral;  se a regra geral;  
as exceções, discriminações e as exceções, discriminações e 
enumerações devem  ser incluídas enumerações devem  ser incluídas 
nos parágrafos, nos incisos  e nas nos parágrafos, nos incisos  e nas 
alíneas. alíneas. 

(LC n° 95/98, art. 11, III)(LC n° 95/98, art. 11, III)

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
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A Ordem LógicaA Ordem Lógica ,,



“Escrever é duro  como quebrar  rocha.”
Clarice Lispector

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.



Qualidades de um texto.

Atas e Anais
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Redigir: “escrever com ordem e método” ou      
“exprimir sintaticamente por escrito”.

Aurélio



Qualidades de um texto!!!Qualidades de um texto!!!
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Um texto  é um reunião  de idéias estruturadas de Um texto  é um reunião  de idéias estruturadas de 
maneira a formar um  todo  maneira a formar um  todo  coeso, uno e  coerente.
As idéias devem  estar agrupas ao de um tema  As idéias devem  estar agrupas ao de um tema  
organizadas entre si  de tal  forma  que seja possível  organizadas entre si  de tal  forma  que seja possível  
o  entendimento  da mensagem.o  entendimento  da mensagem.
Um texto  deve ser escrito  com o  objetivo  de Um texto  deve ser escrito  com o  objetivo  de 
Comunicar, Informar.Comunicar, Informar.



Qualidades de um texto!!!Qualidades de um texto!!!
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Redator              TextoRedator              Texto LeitorLeitor

Emissor         Mensagem           ReceptorEmissor         Mensagem           Receptor
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••Esta completo?Esta completo?
••Responde a todas as indagações possíveis;Responde a todas as indagações possíveis;
••Contem  apenas o  essencial;Contem  apenas o  essencial;
••Usa palavras e frases indispensáveis;Usa palavras e frases indispensáveis;
••A linguagem é apropriada;A linguagem é apropriada;
••Idéias manifestadas com clareza;Idéias manifestadas com clareza;
••Estrutura Gramatical;Estrutura Gramatical;
••O  trato pronominal  é adequado;O  trato pronominal  é adequado;
••A mensagem  do  texto  é acessível, inteligível;A mensagem  do  texto  é acessível, inteligível;
•• a linguagem  não  peca pr deselegância a linguagem  não  peca pr deselegância 

AVALIE A QUALIDADE DO SEU TEXTO!!!!!AVALIE A QUALIDADE DO SEU TEXTO!!!!!



Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

••Adoção  de Formatos padronizados;Adoção  de Formatos padronizados;
••Emprego de ortografia oficial;Emprego de ortografia oficial;
••Margem esquerda de 2,5cm e direita 1,5cm;Margem esquerda de 2,5cm e direita 1,5cm;
••Parágrafo  com entrada de 2,5cm;Parágrafo  com entrada de 2,5cm;
••Espaço  interlinear duplo para o  texto;Espaço  interlinear duplo para o  texto;
••Espaço  simples para citações e transcrições;Espaço  simples para citações e transcrições;
••Espaço duplo entre parágrafos;Espaço duplo entre parágrafos;
••Numeração de paginas(primeira e ultima não são numeradas);Numeração de paginas(primeira e ultima não são numeradas);
••Adoção de ementa (alto  da folha a direita);Adoção de ementa (alto  da folha a direita);
••O  fechamento do  documento  deve conter a denominação  do  O  fechamento do  documento  deve conter a denominação  do  
órgão em  que foi  elaborado o  documento,  assinatura, nome  órgão em  que foi  elaborado o  documento,  assinatura, nome  
de quem  assina por extenso, cargo e ou  função.de quem  assina por extenso, cargo e ou  função.

Redação  TécnicaRedação  Técnica



EVITEEVITE

••Evite termos estrangeiros, pois o leitor pode Evite termos estrangeiros, pois o leitor pode 
desconhecer;desconhecer;
••Evite termos técnicos, limitado  a um publico;Evite termos técnicos, limitado  a um publico;
••Evite palavras ambíguas;Evite palavras ambíguas;
••Palavras  de sentido vago ou  indefinido;Palavras  de sentido vago ou  indefinido;
••Evite a errônea e inadequada pontuação;Evite a errônea e inadequada pontuação;
••Evite períodos muito longos pois dificultam a Evite períodos muito longos pois dificultam a 
informação.informação.

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
DICAS:DICAS:
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“Historia  ou narração organizada ano por ano”

Aurélio

Atas e Anais
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Elementos Constitutivos:Elementos Constitutivos:

••São  uma publicação oficial  e devem ser  elaborados  de São  uma publicação oficial  e devem ser  elaborados  de 
acordo com  as normas técnicas;acordo com  as normas técnicas;
••A constituição dos anais dependerá da natureza de suas A constituição dos anais dependerá da natureza de suas 
atividades;atividades;
••TemTem--se constituído  a única fonte de pesquisa histórica, o se constituído  a única fonte de pesquisa histórica, o 
que justifica  uma atitude responsável e criteriosa da reunião que justifica  uma atitude responsável e criteriosa da reunião 
dessas coleções.dessas coleções.

Estilo  de RedaçãoEstilo  de Redação
AnaisAnais
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Seja um Vereador Seja um Vereador 
criativo e dinâmico,  criativo e dinâmico,  
do tipo que o povo  do tipo que o povo  

gostagosta

Atas e Anais
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Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre a criaDispõe sobre a cria çção do servião do servi çço o 
municipal de Assistência Jurmunicipal de Assistência Jur íídica dica 
Gratuita.Gratuita. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
A importância da criaA importância da cria çção do Servião do Servi çço Municipal de o Municipal de 
Assistência JurAssistência Jur íídica Gratuita por si sdica Gratuita por si s óó éé de valor de valor 
indiscutindiscut íível, posto que, muitos erros serão evitados se o vel, posto que, muitos erros serão evitados se o 
munmun íícipe necessitado, for juridicamente orientado, cipe necessitado, for juridicamente orientado, 
relativamente, aos seus deveres e obrigarelativamente, aos seus deveres e obriga çções legais.  ões legais.  



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre a criaDispõe sobre a cria çção e instalaão e instala çção de ão de 
quiosques no Municquiosques no Munic íípio para comercializapio para comercializa çção de ão de 
sucos de laranja, e dsucos de laranja, e d áá outras providências.outras providências. ””

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
A presente propositura tem como escopo proporcionar  aos produtorA presente propositura tem como escopo proporcionar  aos produtor es de laranja a oportunidade de es de laranja a oportunidade de 
venderem o seu produto por um prevenderem o seu produto por um pre çço bem abaixo do valor de mercado, pois atualmente o s o bem abaixo do valor de mercado, pois atualmente o s 
produtores de laranja, estão atravessando uma mprodutores de laranja, estão atravessando uma m áá fase no setor.  fase no setor.  

A iniciativa visa beneficiar não sA iniciativa visa beneficiar não s óó o produtor, mas tambo produtor, mas tamb éém o m o 
munmun íícipe consumidor, pois tercipe consumidor, pois ter áá acesso ao suco de laranja por um preacesso ao suco de laranja por um pre çço razoo razo áável, alvel, al éém do que, os m do que, os 
quiosques irão enfeitar a nossa cidade. quiosques irão enfeitar a nossa cidade. 

Deste modo, por tratarDeste modo, por tratar --se de matse de mat ééria que visa melhorar as ria que visa melhorar as 
condicondi çções de vida de nossos munões de vida de nossos mun íícipes, requeiro seja a iniciativa aprovada como med ida de inteircipes, requeiro seja a iniciativa aprovada como med ida de inteir a a 
justijusti çça. a. 



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre a criaDispõe sobre a cria çção, organizaão, organiza çção e ão e 
supressão de distritos.supressão de distritos. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005

““ DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E 
ORGANIZA E IMPLANTA O QUADRO PERMANENTE DE ORGANIZA E IMPLANTA O QUADRO PERMANENTE DE 
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL.PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL. ””

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Para o bom funcionamento dos trabalhos pertinentes Para o bom funcionamento dos trabalhos pertinentes àà Casa Legislativa, Casa Legislativa, éé ineginegáável o auxvel o auxíílio de servidores para lio de servidores para 
desempenhar as diferentes e complexas fundesempenhar as diferentes e complexas funçções inerentes da atividade polões inerentes da atividade políítica desenvolvida pelos vereadores.tica desenvolvida pelos vereadores.

Portanto, atravPortanto, atravéés do presente projeto, apresentamos s do presente projeto, apresentamos àà apreciaapreciaçção dos nobres Pares, uma proposta ousada. Ousada pela ão dos nobres Pares, uma proposta ousada. Ousada pela 
abrangência de seu objetivo, pois a mesma estrutura, organiza e abrangência de seu objetivo, pois a mesma estrutura, organiza e implanta o quadro permanente de pessoal da Câmara, em implanta o quadro permanente de pessoal da Câmara, em 
todos os seus setores. Desde a Diretoria Geral ao Escriturtodos os seus setores. Desde a Diretoria Geral ao Escrituráário, do Assessor Jurrio, do Assessor Juríídico a copeira, pois, entendemos ser dico a copeira, pois, entendemos ser 
trabalhos distintos, portrabalhos distintos, poréém, essenciais, que se interagem para a perfeita engrenagem da qum, essenciais, que se interagem para a perfeita engrenagem da qualidade no atendimento da alidade no atendimento da 
comunidade. Comunidade que com toda a razão cobra e espera dos acomunidade. Comunidade que com toda a razão cobra e espera dos administradores pdministradores púúblicos melhor desempenho, posto blicos melhor desempenho, posto 
que outorgam a nque outorgam a nóós seu voto de confians seu voto de confiançça.a.

Tal pessoal habilitado, contribuirTal pessoal habilitado, contribuiráá sobremaneira e de modo valoroso, a difsobremaneira e de modo valoroso, a difíícil tarefa de fornecer sustentacil tarefa de fornecer sustentaçção e suporte ão e suporte 
administrativo a aadministrativo a açção polão políítica dos vereadores.tica dos vereadores.

Ante ao exposto, contamos com o apoiamento dos nobres Pares paraAnte ao exposto, contamos com o apoiamento dos nobres Pares para a aprovaa aprovaçção da matão da matééria em tela.ria em tela.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ DispõeDispõe sobre a implantasobre a implanta çção de placas indicativas ão de placas indicativas 
de pontos turde pontos tur íísticossticos ”” ..

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
A idA id ééia  bia  b áásica e fundamental que tivemos ao lansica e fundamental que tivemos ao lan ççarmos armos 
esta proposta de lei, parte do pressuposto de que, quem não esta proposta de lei, parte do pressuposto de que, quem não 
éé visto não visto não éé lembrado. Esse lembrado. Esse éé o princo princ íípio utilizado pela pio utilizado pela 
mmíídia, em todos os seus setores, para divulgar trabal hos e dia, em todos os seus setores, para divulgar trabal hos e 
produtos.produtos.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre a instituiDispõe sobre a institui çção do dia ão do dia 
municipal da Luta pela Reforma Agrmunicipal da Luta pela Reforma Agr áária.ria. ””

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ APROVA O REGULAMENTO DOS SERVIAPROVA O REGULAMENTO DOS SERVI ÇÇOS OS 
ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E DADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E D ÁÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ””
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Com esse enfoque, de fCom esse enfoque, de f áácil compreensão de nossos Pares, fazcil compreensão de nossos Pares, faz --se mister que a se mister que a 
Secretaria Administrativa, na qualidade de unidade responsSecretaria Administrativa, na qualidade de unidade respons áável pelo desenvolvimento vel pelo desenvolvimento 
das atividades de apoio legislativo e parlamentar, de administradas atividades de apoio legislativo e parlamentar, de administra çção geral e ão geral e 
administraadministra çção financeira, procure estar dotada de instrumental  tão financeira, procure estar dotada de instrumental  téécnicocnico --administrativo administrativo 
racional e dinâmico, no sentido maior e racional e dinâmico, no sentido maior e úúnico de imprimir ritmo de trabalho compatnico de imprimir ritmo de trabalho compat íível vel 
com as suas necessidades.com as suas necessidades.
Finalmente, mediante a promulgaFinalmente, mediante a promulga çção desta Resoluão desta Resolu çção, dotando a Secretaria de ão, dotando a Secretaria de 
AdministraAdministra çção da Câmara e de outros organismos de assessoramen to, de ão da Câmara e de outros organismos de assessoramen to, de 
indispensindispens ááveis mecanismos institucionais, pretendemos obter m aior eficveis mecanismos institucionais, pretendemos obter m aior efic áácia na cia na 
realizarealiza çção das diversas atividades que são inerentes aos Ve readores. ão das diversas atividades que são inerentes aos Ve readores. 



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
Dispõe sobre a criaDispõe sobre a cria çção e denominaão e denomina çção do ão do 
““ Arquivo HistArquivo Hist óórico Municipalrico Municipal ”” e de dáá outras outras 
providências.providências.

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre o atendimento preferencial Dispõe sobre o atendimento preferencial ààs pessoas da terceira s pessoas da terceira 
idade, deficientes e gestantes em repartiidade, deficientes e gestantes em reparti çções pões p úúblicas municipais blicas municipais 
e de dáá outras providências.outras providências. ””

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Autoriza concorrência pAutoriza concorrência p úública para a concessão de blica para a concessão de 
publicidade em placas indicativas de logradouros e publicidade em placas indicativas de logradouros e 
semsem ááforosforos ”” ..

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ AUTORIZA A CONSTRUAUTORIZA A CONSTRU ÇÇÃO DE ABRIGOS, E DÃO DE ABRIGOS, E D ÁÁ OUTRAS OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.””

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
A nossa iniciativa decorre da constataA nossa iniciativa decorre da constata çção diuturna em nossa cidade, de ão diuturna em nossa cidade, de 
inin úúmeros cidadãos (homens, mulheres e crianmeros cidadãos (homens, mulheres e crian çças) a enfrentarem as as) a enfrentarem as 
intempintemp ééries, absolutamente ao desabrigo.ries, absolutamente ao desabrigo.

Na busca de uma soluNa busca de uma solu çção não onerosa ao erão não onerosa ao er áário, rio, 
ocorreuocorreu --nos a presente solunos a presente solu çção.ão.

Para tal esperamos contar com o apoiamento dos Nobr es Para tal esperamos contar com o apoiamento dos Nobr es 
Pares.Pares.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ AUTORIZA A CRIAAUTORIZA A CRIA ÇÇÃO DE UMA CENTRAL DE EMPREGOS PARA ÃO DE UMA CENTRAL DE EMPREGOS PARA 
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ””

Atas e Anais
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Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Queremos apresentar aos nobres vereadores esta sign ificativa proQueremos apresentar aos nobres vereadores esta sign ificativa pro posta de lei, que cria, posta de lei, que cria, 
no âmbito da Secretaria de Indno âmbito da Secretaria de Ind úústria, Comstria, Com éércio, Agricultura e Turismo do Municrcio, Agricultura e Turismo do Munic íípio, uma pio, uma 
Central de Empregos para pessoas portadoras de defi ciência, com Central de Empregos para pessoas portadoras de defi ciência, com o objetivo de o objetivo de 
encaminhencaminh áá--las ao mercado de trabalho.las ao mercado de trabalho.

Entendemos que nada mais justo, do que fornecer a e ste cidadãos Entendemos que nada mais justo, do que fornecer a e ste cidadãos com necessidade com necessidade 
especiais, devido a sua deficiência, a possibilidad e de adentrarespeciais, devido a sua deficiência, a possibilidad e de adentrar em ao mercado de em ao mercado de 
trabalho. Isto se torna especialmente necesstrabalho. Isto se torna especialmente necess áário, porque infelizmente ainda hrio, porque infelizmente ainda h áá muito muito 
preconceito em nossa sociedade que muitas vezes dei xa de contratpreconceito em nossa sociedade que muitas vezes dei xa de contrat ar um funcionar um funcion áário rio 
devido a sua deficiência. Pordevido a sua deficiência. Por éém, com a existência de uma central de empregos, tal  m, com a existência de uma central de empregos, tal  
problema poderproblema poder áá ser minimizado.ser minimizado.

Diante do exposto, solicitamos o apoiamento dos nob res colegas, Diante do exposto, solicitamos o apoiamento dos nob res colegas, 
para a aprovapara a aprova çção do Projeto em anexo.ão do Projeto em anexo.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Autoriza a criaAutoriza a cria çção da Biblioteca do Professor.ão da Biblioteca do Professor. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Temos a especial honra de apresentar aos nobres ver eadores   desTemos a especial honra de apresentar aos nobres ver eadores   des ta egrta egr éégia Casa de gia Casa de 
Leis, para vossa apreciaLeis, para vossa aprecia çção e anão e an áálise, a presente mensagem que autoriza a lise, a presente mensagem que autoriza a 
Municipalidade a criar a Biblioteca do Professor, v inculada Municipalidade a criar a Biblioteca do Professor, v inculada àà Secretaria de EducaSecretaria de Educa çção do ão do 
MunicMunic íípio. pio. 
A finalidade a que se propõe esta iniciativa legisl ativa, o objeA finalidade a que se propõe esta iniciativa legisl ativa, o obje tivo fundamental e btivo fundamental e b áásica sica 
que tivemos ao lanque tivemos ao lan ççarmos esta proposta,  destinaarmos esta proposta,  destina --se a atender aos professores das se a atender aos professores das 
Redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino, c adastrados, eRedes Municipal, Estadual e Particular de Ensino, c adastrados, e oportunizaroportunizar áá a estes o a estes o 
acesso a obras e publicaacesso a obras e publica çções, atualizadas, inerentes ões, atualizadas, inerentes àà educaeduca çção em geral e ao processo ão em geral e ao processo 
pedagpedag óógico do ensinogico do ensino --aprendizagem. Estando os professores atualizados e bem aprendizagem. Estando os professores atualizados e bem 
preparados, os alunos serão os mais beneficiados.  preparados, os alunos serão os mais beneficiados.  
Acreditamos contar com o indispensAcreditamos contar com o indispens áável apoio dos senhores vereadores para vel apoio dos senhores vereadores para 
aprovaaprova çção desta matão desta mat ééria, por entendermos ser de grande relevância e de interesse ria, por entendermos ser de grande relevância e de interesse 
ppúúblico de toda a sociedade.blico de toda a sociedade.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Autoriza a criaAutoriza a cria çção e implantaão e implanta çção da Horta Municipal Educativa ão da Horta Municipal Educativa 

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Apresentamos Apresentamos àà Vossas Excelências, com muita honra, esta relevante  matVossas Excelências, com muita honra, esta relevante  mat ééria de lei, que trata sobre ria de lei, que trata sobre 
criacria çção e implantaão e implanta çção da horta Municipal educativa.ão da horta Municipal educativa.
Como a prComo a pr óópria matpria mat ééria jria j áá diz, seu cardiz, seu car ááter ter éé extremamente educativo e terextremamente educativo e ter áá, dentre outras, as seguintes , dentre outras, as seguintes 
finalidades e atribuifinalidades e atribui çções:ões:
I I -- Produzir alimentos com menor custo;Produzir alimentos com menor custo;
II II -- Prover melhor qualidade de alimentaProver melhor qualidade de alimenta çção ão àà populapopula çção;ão;

III III -- Promover o aproveitamento da mãoPromover o aproveitamento da mão --dede--obra de menores e famobra de menores e fam íílias carentes, lias carentes, 
proporcionandoproporcionando --lhes ensino e treinamento no desenvolvimento da res pectiva ativilhes ensino e treinamento no desenvolvimento da res pectiva ativi dade e orientadade e orienta çção ão 
quanto ao consumo de alimentos.quanto ao consumo de alimentos.

Em geral, reconhecemos os esforEm geral, reconhecemos os esfor çços que a Municipalidade tem se empenhado em cumprir  com esta os que a Municipalidade tem se empenhado em cumprir  com esta 
dificultosa tarefa. Contudo, não podemos de forma a lguma, como ldificultosa tarefa. Contudo, não podemos de forma a lguma, como l egegíítimos representantes da vontade timos representantes da vontade 
popular, assistirmos esta laboriosa luta sem darmos  sugestões e popular, assistirmos esta laboriosa luta sem darmos  sugestões e participando ativamente deste processo.participando ativamente deste processo.

Foi este o principal motivo que nos leva a sugerir esta matFoi este o principal motivo que nos leva a sugerir esta mat ééria, que acreditamos terria, que acreditamos ter áá dupla finalidade, a de dupla finalidade, a de 
educar, e tambeducar, e tamb éém melhorar a qualidade de vida de nossos com melhorar a qualidade de vida de nossos co --cidadãos no que diz respeito sua cidadãos no que diz respeito sua 
alimentaalimenta çção. ão. 



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Autoriza a implantaAutoriza a implanta çção de parque ão de parque 
infantil na urbanizainfantil na urbaniza çção de praão de pra ççasas”” ..

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Autoriza doaAutoriza doa çção de materiais ou equipamentos esportivos ão de materiais ou equipamentos esportivos ààs s 
comunidades ou entidades organizadas.comunidades ou entidades organizadas. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa

Quando da realizaQuando da realiza çção ou participaão ou participa çção de eventos esportivos a não de eventos esportivos a n íível vel 
Municipal ou Estadual, o MunicMunicipal ou Estadual, o Munic íípio adquire vasta quantidade de acesspio adquire vasta quantidade de acess óórios rios 
(bolas, meias, cal(bolas, meias, cal çções, camisetas, tênis, etc.), utensões, camisetas, tênis, etc.), utens íílios estes que utilizados lios estes que utilizados 
em contem cont íínuo perdem suas condinuo perdem suas condi çções para figurar em competiões para figurar em competi çções de tal ões de tal 
porte, ficando guardados em depporte, ficando guardados em dep óósitos, obsoletos.sitos, obsoletos.

DaDaíí nossa preocupanossa preocupa çção em dar finalidade produtiva aos referidos materi ais, ão em dar finalidade produtiva aos referidos materi ais, 
possibilitando a doapossibilitando a doa çção dos mesmos ão dos mesmos ààs Associas Associa çções de Bairros, ões de Bairros, ààs s 
ParParóóquias e quias e ààs Equipes que defendem o esporte amador em nossa ci dade, s Equipes que defendem o esporte amador em nossa ci dade, 
incentivando assim o desenvolvimento e a preparaincentivando assim o desenvolvimento e a prepara çção de atletas que ão de atletas que 
poderão vir a defender as cores de nosso Municpoderão vir a defender as cores de nosso Munic íípio.pio.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ AUTORIZA O EXECUTIVO, IMPLANTAR O AUTORIZA O EXECUTIVO, IMPLANTAR O ““ PROGRAMA RENASCER NA PROGRAMA RENASCER NA 
TERCEIRA IDADETERCEIRA IDADE ”” E DE DÁÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Temos a especial honra de apresentar aos nobres ver eadores destaTemos a especial honra de apresentar aos nobres ver eadores desta egregr éégia Casa de Leis, para vossa gia Casa de Leis, para vossa 
apreciaaprecia çção e anão e an áálise, a presente mensagem que autoriza o Executivo,  a implantar lise, a presente mensagem que autoriza o Executivo,  a implantar o o ““ PROGRAMA PROGRAMA 
RENASCER NA TERCEIRA IDADERENASCER NA TERCEIRA IDADE ”” destinado a atender pessoas idosas, economicamente,  carentes dedestinado a atender pessoas idosas, economicamente,  carentes de
nosso municnosso munic íípio, pelas razões que passaremos a expor. pio, pelas razões que passaremos a expor. 
ÉÉ necessnecess áário implantar, com urgência, polrio implantar, com urgência, pol íítica de assistência ao idoso, objetivando protegêtica de assistência ao idoso, objetivando protegê --lo, apoilo, apoi áá--lo e lo e 
amparampar áá--lo. Develo. Deve --se garantir sua integrase garantir sua integra çção social e participaão social e participa çção ativa na comunidade, e, especialmente, a ão ativa na comunidade, e, especialmente, a 
preservapreserva çção e / ou recuperaão e / ou recupera çção de sua saão de sua sa úúde e de sua cidadania. de e de sua cidadania. 

Grande contingente de idosos sobrevivem com renda mGrande contingente de idosos sobrevivem com renda m íínima ou, praticamente inexistente, não tendo nima ou, praticamente inexistente, não tendo 
condicondi çções para se alimentar e viver de forma satisfatões para se alimentar e viver de forma satisfat óória.  Inria.  In úúmeras doenmeras doen çças decorrentes de as decorrentes de 
necessidades bnecessidades b áásicas a qualquer cidadão afetam a populasicas a qualquer cidadão afetam a popula çção de idosos, sendo dever do poder pão de idosos, sendo dever do poder p úúblico blico 
adotar medidas profiladotar medidas profil ááticas, preventivas, de carticas, preventivas, de car ááter de urgência, que garantam ao idoso o desfrute d e uma ter de urgência, que garantam ao idoso o desfrute d e uma 
vida mais saudvida mais saud áável.  vel.  

Face ao exposto, submeto o presente Face ao exposto, submeto o presente àà apreciaaprecia çção e deliberaão e delibera çção dos ão dos 
nobres pares para a presente propositura, acreditam os contar comnobres pares para a presente propositura, acreditam os contar com o indispenso indispens áável apoio dos senhores vel apoio dos senhores 
vereadores para aprovavereadores para aprova çção desta matão desta mat ééria, por entendermos ser de grande relevância e de interesse ria, por entendermos ser de grande relevância e de interesse 
ppúúblico de toda a sociedade.blico de toda a sociedade.



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
Dispõe sobre a instituiDispõe sobre a institui çção da ão da ““ Semana Municipal Semana Municipal 
de Prevende Preven çção ao Câncer Ginecolão ao Câncer Ginecol óógicogico ”” e de dáá
outras providências.outras providências.

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo pelo P oder Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo pelo P oder 
Executivo Municipal e dExecutivo Municipal e d áá outras providências.outras providências.

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre a concessão de Dispõe sobre a concessão de 
transporte de alunos universittransporte de alunos universit áários rios 
pelo Poder Ppelo Poder P úúblico Municipal e dblico Municipal e d áá
outras providências.outras providências. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Dispõe sobre o controle de embarque de Dispõe sobre o controle de embarque de 
passageiros e suas bagagens na Rodovipassageiros e suas bagagens na Rodovi áária ria 
do Municdo Munic íípio e dpio e d áá outras providências .outras providências . ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005
““ Cria a FarmCria a Farm áácia Central da Prefeitura do Municcia Central da Prefeitura do Munic íípio pio -- FARMACEN, FARMACEN, 
conforme especifica.conforme especifica. ””

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos

JustificativaJustificativa
Conforme se pode verificar, principalmente atravConforme se pode verificar, principalmente atrav éés de pesquisas publicadas nos meios de comunicas de pesquisas publicadas nos meios de comunica çção, um dos hão, um dos h áábitos nocivos bitos nocivos àà sasaúúde de 
da populada popula çção ão éé a utilizaa utiliza çção de medicamentos sem prescrião de medicamentos sem prescri çção mão méédica, isto dica, isto éé, automedica, automedica çção, que, na maioria das vezes, traz ão, que, na maioria das vezes, traz 
conseqconseq üüências mais danosas ao organismo do que a simples i ndigestão dosências mais danosas ao organismo do que a simples i ndigestão dos medicamentos.medicamentos.

Por outro lado, sabePor outro lado, sabe --se que muitas famse que muitas fam íílias têm em casa vlias têm em casa v áários tipos de medicamentos que não são usados e, ao  mesmo tempo,rios tipos de medicamentos que não são usados e, ao  mesmo tempo, tornamtornam --se se 
um perigo para a saum perigo para a sa úúde e a vida de pessoas inocentes, e principalmente,  das criande e a vida de pessoas inocentes, e principalmente,  das crian çças.as.

Diante dessa realidade, apresentamos a esta Casa Le gislativa o pDiante dessa realidade, apresentamos a esta Casa Le gislativa o p resente Projeto de Lei, que cria a Farmresente Projeto de Lei, que cria a Farm áácia Central da Prefeitura Municipal cia Central da Prefeitura Municipal 
FARMACEN, com objetivo de distribuir gratuitamente medicamentos FARMACEN, com objetivo de distribuir gratuitamente medicamentos a pacientes encaminhados mediante triagem e cadastr ados pelo a pacientes encaminhados mediante triagem e cadastr ados pelo 
ServiServi çço Social,  e ainda a finalidade de recolher os medi camentos que o Social,  e ainda a finalidade de recolher os medi camentos que não estão sendo utilizados pela comunidade e repassnão estão sendo utilizados pela comunidade e repass áá--los para los para 
pessoas carentes, sob prescripessoas carentes, sob prescri çção mão méédica.dica.

Para a execuPara a execu çção desse Programa, fazão desse Programa, faz --se necessse necess áário, inicialmente, realizar uma campanha de esclare cimento, visario, inicialmente, realizar uma campanha de esclare cimento, visa ndo alertar a populando alertar a popula çção ão 
sobre os vsobre os v áários riscos proporcionados pelo uso indiscriminado de medicamentrios riscos proporcionados pelo uso indiscriminado de medicament os, decorrentes das contraos, decorrentes das contra --indicaindica çções, dos efeitos ões, dos efeitos 
colaterais e outros que podem comprometer seriament e a sacolaterais e outros que podem comprometer seriament e a saúúde do indivde do indiv ííduo.    duo.    

O Programa serO Programa ser áá coordenado pela Secretaria Municipal de Sacoordenado pela Secretaria Municipal de Sa úúde, que se responsabilizarde, que se responsabilizar áá pela anpela an áálise, selelise, sele çção e distribuião e distribui çção dos ão dos 
medicamentos recolhidos.medicamentos recolhidos.

Cremos que essa iniciativa beneficiarCremos que essa iniciativa beneficiar áá amplamente muitos munamplamente muitos mun íícipes que necessitam de medicamentos e não têm cond icipes que necessitam de medicamentos e não têm cond içções de adquiriões de adquiri --
los, razão pela qual solicitamos o indispenslos, razão pela qual solicitamos o indispens áável apoio de Vossas Excelências para a aprovavel apoio de Vossas Excelências para a aprova çção desta matão desta mat ééria. ria. 



Projeto de Lei nProjeto de Lei n ºº........2005........2005

““ Cria a Feira do Produtor do MunicCria a Feira do Produtor do Munic íípio e dpio e d áá outras providênciasoutras providências ”” . . 

Atas e Anais
Como fonte de Pesquisa Histórica.

Banco  de Sugestões de ProjetosBanco  de Sugestões de Projetos


