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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: EMENTA: Dispõe sobre a escolha do VOLUNTÁRIO SOCIAL
DESTAQUE no Município de Carazinho. 

Dispõe sobre a escolha do VOLUNTÁRIO SOCIAL DESTAQUE no Município de Carazinho,
relacionado à aqueles que prestam seu tempo livre a trabalhos voluntários sociais no município de
Carazinho. 
Art. 1º. Será escolhido um VOLUNTÁRIO SOCIAL do município de Carazinho tendo em vista seus
trabalhos prestados em prol das entidades que prestam trabalhos sociais.
Parágrafo único: Entende-se como entidades assistenciais as organizações de assistência social
sem fins lucrativos e parceiras da administração pública no atendimento às famílias, indivíduos e
grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, atendendo crianças, adolescentes,
adultos, idosos e pessoas com deficiência. 
Art. 2º. Compete a Câmara de vereadores solicitar as organizações de assistência social o envio de
currículos para analise por comissão, formada pelos vereadores. 
Parágrafo Único: Será apresentado até dia 01 de agosto, pelos presidentes das entidades
assistenciais ligados a secretaria de assistência social o nome do homenageado. 
Art 3º. A homenagem ocorrerá em sessão na Câmara de Vereadores na data mais próxima do dia
28 de agosto.  
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA:
De acordo com o Ibope, cerca de 35 milhões de brasileiros com mais de 16 anos faz ou já fez
algum trabalho voluntário, doando parte do seu tempo livre para construção de um mundo melhor.
No Brasil, o dia 28 de agosto, foi instituído como o Dia Nacional Do Voluntariado, por meio da Lei
Nº. 7.352, A partir desta data, as entidades que trabalham com voluntários celebram anualmente.
Pode-se dizer que o voluntário surge para suprir algum tipo de necessidade, pois se trata da
pessoa que doa seu tempo e/ ou habilidade em prol de uma determinada causa, sem receber nada
em troca. Por isso nada mais justo que uma singela homenagem a quem doa o que pode a outras
pessoas ou grupos.  

Sala Antônio Libório Bervian, em 18/02/2019.

Fábio Zanetti - PSDB
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