
De: Vinícius Pigozzi 

Assunto: Livro - A Câmara na História - 85 anos 
 
Corpo da mensagem: 
Gostaria de sugerir que seja elaborado Projeto de Decreto Legislativo que institui o Livro “A 
Câmara na História - 85 anos”, atualizando-se o Livro “A Câmara na História - 75 anos”, visando 
complementar dados e introduzir-se os fatos que se sucederam após o ano de 2011, ano de 
sua publicação, permitindo que a população tome conhecimento, tendo uma base mínima e 
confiável de informações sobre o Poder Legislativo Municipal. 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº XXX/2021 
 
Institui o Livro “A Câmara na História - 85 anos”. 
  
XXXXXXXXXXX, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha-RS, 
em cumprimento a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e 
promulga o seguinte 
 
DECRETO LEGISLATIVO 
 
Art. 1º Fica instituído o Livro “A Câmara na História - 85 anos”, em homenagem aos 85 anos de 
instalação do Poder Legislativo Municipal. 
  
Art. 2º A Câmara Municipal de Vereadores poderá estabelecer parcerias e contratação de 
profissionais para edição e publicação do Livro descrito no art. 1º deste Decreto Legislativo, 
que terá caráter histórico. 
  
Art. 3º As despesas porventura do cumprimento deste Decreto Legislativo serão suportadas 
por dotações orçamentárias próprias. 
  
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Gabinete parlamentar, XX de XXXXX de 2021. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Vereador 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores, 
 
O Livro “A Câmara na História – 75 anos” foi um marco para o conhecimento da história da 
Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. 
No entanto, já se passaram 10 (dez) anos desde a publicação daquela obra, que necessita ser 
complementada em alguns pontos e atualizada, principalmente para que se introduza os fatos 
que se sucederam após o ano de 2011. 
Para esse fim, propõe-se a instituição de nova obra, o Livro “A Câmara na História - 85 anos”, 
que será uma base mínima e confiável de informações sobre o Poder Legislativo. 
Por esses motivos, contamos com o apoio dos demais pares para aprovação do presente 
Projeto de Decreto Legislativo. 



 
Gabinete parlamentar, XX de XXXXX de 2021. 
   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Vereador 
 


