MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Estado de Goiás
LEI Nº 2.828, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.
EMENTA: “INSTITUI A SEMANA DE
ORIENTAÇÃO
E
CONSCIENTIZAÇÃO
POLÍTICA A SER COMEMORADA NA
SEMANA DA INDEPENDÊNCIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Câmara Municipal de Morrinhos,
No uso de suas atribuições legais, aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do município de Morrinhos, a “Semana de
Orientação e Conscientização Política”, a ser realizada, anualmente, na semana da
Independência, 7 de setembro.
Artigo 2º - Durante a semana serão abordados e trabalhados os seguintes
assuntos:
I – Símbolos nacionais, sua importância, significado e valor;
II – Conscientização do voto e a valorização do voto;
III – Noções básicas de Estado e política;
IV – Direitos e deveres dos agentes políticos.
VI – Promover eventos e ações, educativos e expositivos:
a) Palestras e debates acerca de temas como, o que é a política, política na
sociedade e a democracia, direitos e deveres, estrutura de uma campanha
política;
b) Simulações de situações reais como, sessão ordinária da Câmara
Municipal, audiências públicas;
c) Visitas aos departamentos da Prefeitura e da Câmara;
d) Exposições de projetos e serviços executados, pela Prefeitura e pela
Câmara, com o objetivo de apresentar e diferenciar as atividades dos dois
poderes;
e) Distribuição de material impresso e eletrônico, com conteúdo pertinente de
incentivo ao apoio a política;
Art.3º - O público alvo serão estudantes das redes municipal, estadual e
privada, desde o ensino infantil até o ensino superior, devendo conter atividades
específicas para cada faixa etária. Ficará aberto ainda para população em geral,
mediante inscrição prévia.
Art. 4º - A organização da semana poderá ser de responsabilidade conjunta
entre a
Secretaria Municipal Educação, bem como da Superintendência de Cultura,
juntamente com a Câmara Municipal.
Parágrafo Único - Essa semana poderá contar com parcerias de empresas do
setor
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privado e terceiro setor com o mesmo objetivo.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Morrinhos, 21 de outubro de 2011; 166º de Fundação e 129º de Emancipação.
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