
         

 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Dispõe sobre a divulgação das deliberações e 

atividades desenvolvidas pelos Conselhos 

Municipais na página oficial da Prefeitura e da 

Câmara Municipal na internet e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1º A publicidade das informações das deliberações e atividades desenvolvidas 

pelos Conselhos Municipais será dada na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal 

na internet. 

Art. 2º O Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página oficial na internet 

um ícone para acesso público, no qual estarão disponíveis as informações dos Conselhos 

Municipais, quais sejam: 

I – Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou 

órgão que cada um representa; 

II – Número de telefone, e-mail e endereço para contato com cada conselho; 

III – Calendário prévio com as datas de reuniões; 

IV – Horário e endereço do local previsto para a realização das reuniões; 

V – Arquivos no formato PDF contendo as atas das reuniões, resoluções aprovadas 

e recomendações expedidas. 

Art. 3º A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um ícone 

denominado “Conselhos Municipais” redirecionando os usuários de sua página para o link 

correspondente no site da Prefeitura Municipal. 

Art. 4º Deverá ser publicado no Site Oficial o saldo dos recursos destinados aos 

Fundos Municipais correspondentes a cada Conselho Municipal, bem como os projetos, as 

aplicações e destinações dos recursos financeiros aprovados pelos Conselhos Municipais no 

prazo que prevê a Lei Federal nº 12.527/2011. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Flores da Cunha, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

Vereadora Silvana De Carli 

Progressistas 

 



         

 

 

 

 

Exposição de Motivos 

 

 

A presente proposição, encaminhada para a análise e deliberação dos nobres 

colegas tem o objetivo de facilitar o acesso às informações que concernem os Conselhos 

Municipais de Flores da Cunha. Somos sabedores da importância que essas organizações 

tem no sentido de criar oportunidades para a participação da sociedade na gestão das 

Políticas Públicas. Os conselhos são responsáveis por promover um melhor atendimento à 

população pois estreitam a relação entre o governo e sociedade civil. 

Contudo, é comum nos depararmos com munícipes que não sabem quem são 

os membros dos Conselhos Municipais, quando e onde se reúnem e quais as pautas em 

debate a cada reunião. Nesse sentido, inferi que a divulgação dessas informações na internet, 

facilitaria o acompanhamento e participação dos cidadãos, culminando no fortalecimento 

desses órgãos. 

Portanto, embasada especialmente no princípio constitucional da publicidade 

(caput do art. 37 da Constituição Federal) e na Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), e tendo em vista a importância destes órgãos na participação popular, apresento 

aos colegas vereadores este projeto de lei que dispõe sobre a divulgação das deliberações e 

atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e da 

Câmara Municipal na internet. 

Conto com o apoio de todos! 

 

 

 

 

Vereadora Silvana De Carli 

Progressistas 

 


