
    
 
 

 
 
 

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
            PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO   

 

PROJETO DE LEI Nº__________ 

LEI Nº____________de___de_______de 2019. 

 
 

Autoriza o Poder Executivo a Conceder Auxílio 

Financeiro, através de concessão de transporte 

aéreo, na forma de passagem.  

  

 

  Art. 1.º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder Auxílio 

Financeiro, através de concessão de transporte aéreo (passagens de ida) para 

Camille Galimberti da Rosa, para deslocamento até a cidade de São Paulo, para 

que possa realizar a inscrição na Universidade de São Paulo  - USP, no dia 24 de 

fevereiro de 2019.  

 

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

   

  GABINETE DO PREFEITO, em ____de________________de 2019.  
 

 
 

Prefeito  
 



    
 
 

 
 
 

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
                                               PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO   

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

  O Projeto de Lei que ora submetemos a apreciação dos Nobres 

Vereadores tem por objetivo conceder Auxílio Financeiro, através de concessão de 

transporte aéreo (passagens de ida) para Camille Galimberti da Rosa, para 

deslocamento até a cidade de São Paulo, para que possa realizar a inscrição na 

Universidade de São Paulo  - USP, no dia 24 de fevereiro de 2019.  

  Justifica-se o presente projeto de lei, em razão que a senha 

patrocinada realizará sua matrícula na Universidade de São Paulo – USP, no 

curso de Química, tendo em vista ter sido aprovada no vestibular da Instituição.  

  Insta salientar que a USP foi criada em 1934, sendo uma 

universidade pública, mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. O talento e dedicação dos docentes, alunos e 

funcionários têm sido reconhecidos por diferentes rankings mundiais, criados para 

medir a qualidade das universidades a partir de diversos critérios, principalmente 

os relacionados à produtividade científica. 

  Esse desempenho, gerado ao longo de mais de oito décadas de uma 

intensa busca pela excelência, permite à USP integrar um seleto grupo de 

instituições de padrão mundial. Sua graduação é formada por 183 cursos, 

dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 42 unidades de 

ensino e pesquisa, com mais de 58 mil alunos. A pós-graduação é composta por 

239 programas, com cerca de 30 mil matriculados. Atualmente, a USP é 

responsável por mais de 20% da produção científica brasileira. 

  Pelos motivos acima expostos, aguardamos a aprovação do presente 

Projeto de Lei, em regime de urgência. 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, em 15 de 

fevereiro de 2019.  

 

Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão, 


