
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 23547
Em: 20/08/2018 - 16:14:18

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a divulgação de informações sobre os Conselhos
Municipais no sítio eletrônico oficial do Município de Carazinho

Art. 1º. Fica obrigatória a divulgação, em página específica e com acesso irrestrito e facilitado na
capa do sítio eletrônico oficial do Município de Carazinho, das seguintes informações sobre os
Conselhos Municipais existentes:
I – nome completo dos titulares e suplentes, com indicação do cargo específico exercido junto ao
Conselho, se tiver;
II – calendário anual, contendo as datas das reuniões a serem realizadas;
III – horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;
IV – dados para contato (telefone, e-mail e endereço), se tiver;
V – número da lei de criação do Conselho, alterações posteriores e outras pertinentes, com link
para acesso imediato;
VI – arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas, separadas por data, em
ordem cronológica.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei objetiva dar transparência à comunidade sobre o funcionamento dos
Conselhos Municipais existentes em Carazinho. Atualmente, o cidadão que desejar obter
informações sobre os Conselhos tem limitado o acesso à legislação, às atas do Conselho Municipal
de Trânsito e às resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social. Com a aprovação deste
Projeto de Lei, a transparência estender-se-á sobre as atividades de todos os demais Conselhos
Municipais, inclusive sobre datas e locais das reuniões e dados para contatos, a fim de que as
pessoas possam acompanhar da melhor forma o funcionamento dos mesmos.

Trata-se de mais um projeto que confere maior transparência e credibilidade ao trabalho da
Administração Pública, razão pela qual clamamos o apoio dos pares por sua aprovação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/08/2018.

Alaor Galdino Tomaz - PDT



Ivomar Tomate de Andrade - PTB

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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