
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N° 47/2016

SÚMULA: Dispõe sobre cursos de

informática para a terceira idade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado

do Paraná aprovou, e eu PREFEITO MUNICIPAL,

sanciono a seguinte Lei:

Artigo 10_ Fica autorizado o Executivo Municipal a celebrar convênios com entidades

de ensino superior e médio, para a implantação de cursos de informática nas escolas

municipais e/ou outros locais disponíveis pertencentes a Prefeitura Municipal de

Campo Largo.

Artigo 20 - Os cursos serão ministrados por estagiários das propnas entidades,

devendo ser reconhecidos como estágio profissional, com a expedição de certificado,

não tendo ônus algum para a Prefeitura de Campo Largo.

Artigo 30 - As aulas serão ministradas em horário disponível na rede municipal de

ensino, desde que não atrapalhe as atividades internas das mesmas, e nos outros

locais em horários também disponíveis.

Artigo 40 - Os cursos serão oferecidos para pessoas acima de cinquenta anos de

idade.

Artigo 50 - Fica também autorizado o Executivo Municipal, a fazer parcerias com a

iniciativa privada ou com pessoas físicas para que doem computadores novos ou

usados que já não estão mais em uso para implantação deste programa, sem custo
para a Administração Municipal.

Artigo 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Por estas razões, espera-se de Vossa Excelência, pelos fundamentos alinhados, com

a sujeição da matéria às comissões competentes, após ser ouvido o Plenário que, no

final, seja aprovado o PROJETO DE LEI. em apreço, por ser medida de direito.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Campo Largo, 30 de Junho de 2016.

Vereadora
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