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PROJETO DE LEI ORDINARIA N° 087 DE 20 DE AGOSTO DE 2021

Institui informative eletronico para dar 
publicidade aos atos dos Conselhos de Direitos 
ou de Politicas Publicas do Municipio de 
Cajamar e da outras providencias.

Art. 1° Fica instituido informative eletronico no site da Prefeitura do Municipio de 
Caiamar para divulgar as informapoes referentes aos Conselhos Municipals de Direitos

I - a divulgacao da composipao do Conselho, deve conter o nome complete dos 
membros da mesa diretora. demais conselheiros, seus suplentes, e respectivas 
representapoes, alem de formulario eletronico ou e-mail para contato com o conselho,

II - a publicapao das datas de reunifies devera ocorrer com pelo menos 3 (tres) 
dias de antecedencia, e exibir o dia, mes, ano, horario, local e enderepo onde
acontecera a reuniao;

ou

no informative eletronico, ser divulgados tambem nas redes sociais oficiais da 

Prefeitura do Municipio de Cajamar, quando immentes;
IV - as ATAS de deliberapoes em reunifies dos Conselhos Municipals deverao 

divulgadas em ate 2 (dois) dias uteis apos a realizapao da reuniao;ser

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Considerando os artigos 198, 204 e 206 da Constituigao Federal, 
que dispoem sobre a importancia da participagao da comumdade nas agoes e servigos 

publicos da saude, assistencia social e educagao;
Considerando os artigos 185, 197, 221, 228, 237 e 253 da Lei 

Orqanica do Municipio de Cajamar, que dispoem sobre a composigao de Conselhos 
Municipals e particigao da sociedade civil na discussao de direitos e formulagao de

politicas publicas municipais;
Lei 12.527/2011 que regula oConsiderando o disposto em 

acesso a informapao em todo o territorio nacional;
Considerando que o objetivo dos conselhos centra-se na

foco de integragao, participapao,aproximapao do Estado e Sociedade, com Hirpitnc:
fortalecimento, fiscalizagao e controle de pautas de efe'lva?a conselhos 
fundamentals, o presente projeto visa dar pubhcidade aos atos dos c°nselhos
Municipais de Direitos e Politicas Publicas, a fim de fomentar a participagao da 
populagao e dar ciencia aos municipes sobre as dehberagoes desses mstrumentos de
enorme importancia democratica.
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