
PROJETO DE LEI Nº ________ DE ________ DE 2018

Ementa: Acrescenta no artigo 1º da Lei Nº 3.974 de 19 de
julho  de 2018,  passando  de Certificado  para  Comenda
Vereadora  Vilma  Rodrigues  Corrêa  e  dá  outras
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte lei: PROJETO DE LEI Nº _______ DE _________ DE 2018.

Artigo 1º Fica instituída e incluída no Calendário de Eventos Oficiais do Município

de Anápolis a Semana Municipal de Atenção ao idoso, que será realizada, anualmente, na

primeira  semana  de  outubro,  uma  Sessão  Especial  para  a  entrega  da  Comenda

Vereadora Vilma Rodrigues Corrêa a personalidades civil, militar e pessoas jurídicas de

direito público e privado que demonstrem trabalhos junto aos idosos de nosso município. 

Parágrafo único.  Cada parlamentar  da  Câmara Municipal  de Anápolis  indicará

01(um) homenageado e 07 (sete) homenageados pelo Conselho de Idosos de Anápolis,

sendo no total de 30 (trinta) pessoas agraciadas. 

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

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018.

 Pastor Elias Ferreira
Vereador / PSDB 

3º Secretário da Mesa Diretora
Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública



Justificativa

A Vereadora Vilma Rodrigues Corrêa,  é  uma grande personalidade dessa 18ª

Legislatura nesta Casa de leis,  merecendo todas as homenagens alusivas ao grande

trabalho  desenvolvido  num pouco  espaço  de  tempo  com mais  de  07  (sete)  projetos

aprovados  em  benefício  de  nossa  comunidade,  além  de  vários  requerimentos

atendimentos no combate de políticas de valorização da pessoa idosa.

Transformar  a  homenagem  de  Certificado  para  Comenda,  traduz  aos

homenageados  que  tornarão  não  somente  a  sua  Certificação,  mas  traduzirá  uma

valorização  a  ser  homenageados  com  uma  COMENDA,  o  que  traduz  para  os

homenageados mais compromissos com as causas do Idoso em nossa cidade.

Diante  disso  peço  aos  nobre  pares  o  voto  para  que  a  matéria  possa  ser

implementada já no próximo ano.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018.

 Pastor Elias Ferreira
Vereador / PSDB 

3º Secretário da Mesa Diretora
Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública


