
Exemplos de projeto de resolução e de propostas de emenda: 
 

Como se faz uma proposta de resuloção 

1) Projeto de Resolução: deve ser claro, objetivo e simples. Os dois primeiros parágraos 

são preâmbulos introdutórios ao tema e não pedem nada às delegações ou à 

organização. Os seguintes devem sempre começar por um verbo porque devem ser 

claros ao pedir que se tenha ou não uma determinada ação. 

EXEMPLO: 

Projeto de Resolução 04/05/13/CSNU/SIEM 

O Conselho de Direitos dos Brinquedos Infanto-Juvenis, 

CIENTE do sofrimento pelo qual muitos brinquedos passam no momento de sua doação, 

TENDO EM VISTA os estragos físicos e psicológicos que o tempo pode proporcionar aos que 

correm perigo, 

REAFIRMANDO os princípios estabelecidos anteriormente na Convenção dos Objetos 

Fabricados ou Improvisados para Utilização Lúdica,  

IMPULSIONADO pelo poder de mudança do qual todos os brinquedos gozam quando unidos, 

1. ENCORAJA a criação de postos de acolhimento para brinquedos recém chegados no 

caso de escolas, creches e grandes instituições, além de um programa de treinamento 

para brinquedo que queiram trabalhar na recepção de recém-doados em casas e 

pequenas instituições; 

2. SUGERE a produção e distribuição gratuita de “kits de primeiros socorros” com 

ferramentas como chaves Phillips e chaves de fenda, para o resgate de brinquedos 

encontrados em situações de risco por pilhas antigas inutilizadas, entre outros; 

3. CLAMA para que os brinquedos em geral trabalhem pelo bem-estar comum; 

4. URGE para que as medidas anteriormente descritas sejam colocadas em prática o 

quanto antes. 

Signatários: Woody, Buzz Lightyear, Senhor Cabeça de Batata, Rex, Porquinho, Bala no Alvo. 

 

2) Emenda Aditiva: a emenda aditiva serve para adionar um ponto a mais na resulução. O 

delegado deve informar em que lugar deseja adicionar o ponto.  

Emenda aditiva ao Projeto de Resolução: 

       A República Federativa do Brasil pede à mesa, 

1. Inclusão abaixo do ponto 3 dos seguintes termos: 

5. APÓIA medidas de punição a brinquedos que não se comprometerem com a 

reintegração dos brinquedos doados no ambiente infantil. 

 



Signatários: Woody, Buzz Lightyear, Senhor Cabeça de Batata, Rex, Porquinho, Bala no 

Alvo. 

 

 

3)   Emenda Substitutiva: a emenda substitutiva serve para substituir um ponto a mais na 

resulução. O delegado deve informar em que lugar deseja adicionar o ponto. 

Emenda substituitva ao Projeto de Resolução: 

       A República Islâmica do Irã pede à mesa, 

1. Substituição do ponto 2 dos seguintes termos: 

 

2. APÓIA medidas de punição a brinquedos que não se comprometerem com a 

reintegração dos brinquedos doados no ambiente infantil. 

 

Signatários: Woody, Buzz Lightyear e Senhor Cabeça de Batata 

 

4) Emenda de exclusão: a emenda substitutiva serve para eliminar um ponto na resulução. 

O delegado deve informar em que lugar deseja excluir o ponto. 

1. Pede-se a exclusão do ponto 5:  

A República Bolivariana da Venezuela pede à mesa, 

6. SUGERE a produção e distribuição gratuita de “kits de primeiros socorros” com 

ferramentas como chaves Phillips e chaves de fenda, para o resgate de brinquedos 

encontrados em situações de risco por pilhas antigas inutilizadas, entre outros; 

 

Signatários: Rex, Porquinho e Bala no Alvo. 

 


