
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EMENTA: Inclui § 1° no art.37 da Lei Organica do
Municipio de Carazinho, permitindo a subscri9ao
eletronica de projetos de iniciativa popular por meio
da Internet.

Art.1° - Fica incluido §1° no art.37 da Lei Organica do Municipio de Carazinho,

conforme segue:

"Art. 37 .

§ 1° - Os projetos de iniciativa popular poderao ser subscritos eletronicamente, por

meio da Internet. "
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Constatamos que as exigencias estabelecidas para que a iniciativa popular seja
exercida na pratica tem se mostrado inalcan<;avel, pais as projetos apresentados,
para terem suas tramita<;oes garantidas, acabam sendo adotados par algum
parlamentar, tramitando como se fossem suas iniciativas. Isso e a prova cabal de
que a vontade do legislador constitucional, de ampliar as mecanismos de
participa<;ao popular, pouco au quase nao se efetivou na pratica.

A presente emenda tem par objetivo permitir que as projetos de iniciativa popular
possam ser subscritos par meio eletr6nico, pela rede mundial de computadores, a
Internet, buscando-se assim novas meios para garantir a efetiva participa<;ao
individual do cidadao.

Esta proposi<;ao visa ampliar a conceito de cidadania participativa e garantir ao
cidadao a exercicio plena de sua possibilidade de participar. A atualiza<;ao de
nossa legisla<;ao as novas tecnologias e decorrencia natural do processo dinamico
da evolu<;ao.

Pelas razoes acima expostas, contamos com a apoio dos nobres Pares para
aprova<;ao do Projeto de Emenda a Lei Organica que ora propomos.

Vere, or Eugenio Grand6 - PTB
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