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(No canto superior direito de qualquer documento, há a numeração do mesmo, 

que é de responsabilidade da mesa.”2013” se refere ao ano da criação do 

documento. A letra “T”, seguida de um número, indica a qual tópico da agenda 

o documento se refere. “T1”, no caso, se refere a um documento do tópico Nº 1 

da agenda do comitê. Em seguida, é mostrado qual tipo de documento que se 

trata. “RES”, é utilizado para resoluções, “PE” para propostas de emendas, e 

“DT” é utilizado para documentos de trabalho. Por fim, o número ao final indica 

o número do documento. A mesa os vai numerando à medida que os for 

recebendo. Portanto, este documento de exemplo é a primeira resolução do 

tópico 1 da agenda. 

 

38ª Assembleia Geral da OACI (Este cabeçalho é apenas para resoluções.)  

Data e local: Montréal, 09 de julho de 2013. 

Sessão Nº: 2  

Tópico Nº1: Padronização Internacional de medidas para a segurança da 

aviação civil 

 Signatários: Fulano, Beltrano, Ciclano, (e todas as outras delegações a 

favor da resolução) 

 

Título da Resolução (Ex: Convenção Antiterrorismo da OACI) 

 

  A Organização de Aviação Civil Internacional 

(Cláusulas preambulares: São clausulas em que se definem os motivos que 

levaram o comitê a tomar as decisões descritas na resolução. Elas devem 

começar com um verbo no gerúndio, e em itálico.) 

Reconhecendo que o terrorismo continua sendo uma grande ameaça à aviação 

civil, 

Observando a situação crítica da segurança da aviação civil em alguns países 

em conflito, 

Reafirmando os objetivos da OACI de trabalhar por uma aviação civil cada vez 

mais segura, 

 



(Cláusulas operativas: As cláusulas operativas contêm as decisões em si, o 

que será feito e executado. As cláusulas operativas se iniciam com um verbo 

no imperativo, em itálico, como nas clausulas abaixo. Todas as cláusulas 

operativas deverão ser numeradas.). 

 

 1.Decide estabelecer um padrão de medidas antiterroristas, de caráter 

recomendatório, para auxiliar os estados-membros a estabelecer suas próprias 

regras de segurança antiterrorismo em seus respectivos setores de aviação 

civil; 

2.Recomenda que os estados interessados apliquem a política de ( 

interrogatório de passageiros suspeitos , revista corporal completa, ou seja lá 

que regra for); 

3.Encoraja que os estados interessados apliquem a política de (coloquem aqui 

alguma outra regra, tem que ser uma por cláusula); 

4.Determina que a decisão da aplicação de políticas de segurança 

antiterrorismo ficará a cargo da autoridade de aviação civil de cada estado;  

5.Afirma que os estados que desejarem poderão solicitar ajuda técnica dos 

especialistas da OACI para ajudar na implementação de medidas 

antiterrorismo em seus respectivos aeroportos e aeronaves. 

 

Montréal, 09 de julho de 2013. 

 

Abaixo, um exemplo de proposta de emenda: 

 

PROPOSTA DE EMENDA 

 

Relativa à proposta de resolução #1, do tópico #1 

(Exemplo de emenda de exclusão): 

Exclui a cláusula #3 da proposta de resolução. 

                                   OU 

(Exemplo de emenda de inclusão): 

Inclui uma cláusula que (escreva aqui a proposta que tiver interesse) 



                                  OU 

(Exemplo de emenda de alteração): 

Altera a cláusula #3 da proposta de resolução. (Descreva aqui as alterações 

que deseja fazer). 

Assinam este documento (ou proposta de emenda): França, Estados Unidos, 

Canadá, (e outras delegações que apoiam a proposta). 

ATENÇÃO, DELEGADOS! Como as propostas de emenda e documentos de 

trabalho costumam ser escritos em pequenos pedaços de papel, lembrem-se 

de deixar um bom espaço para a sua assinatura e para a assinatura de outros 

delegados que concordarem com a proposta. Cada proposta de emenda 

deverá ser escrita em um documento separado. Documentos de trabalho 

podem conter mais de uma proposta no mesmo documento.  

Documentos de trabalho: Não há um padrão 

Documentos de trabalho costumam ser escritos da mesma forma que as 

propostas de emendas, mas isso não é obrigatório. Mas tem que haver os 

signatários, caso o documento contenha alguma proposta. Documentos de 

trabalho podem ser qualquer coisa, como relatórios, vídeos, apresentações em 

power point, mapas, etc. Mas têm um caráter informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


