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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores :
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Submetemos a apreciapao dessa Casa, o incluso Projeto de Lei, que autoriza a criapao

da Casa dos Conselhos em nosso municipio.

Os   Conselhos  Municipais,   tern  grande   importancia  no  processo   democratico  das

cidades,  pois  podem propor e  fiscalizar ag6es,  em vdrias areas  como  sande,  educapao,  meio

biente, seguranca pdblica, entre outras.

Analisando  a necessidade  de  congregar os  conselhos  municipais  desta cidade  em urn

espago iinico para garantir a melhoria dos trabalhos em beneficio da sociedade, o projeto de lei

que cria a "Casa dos  Couselhos Municipais", tern como  objetivo  especifico criar urn espa9o

ptiblico  destinado  a  sediar  e  congregar  todos  os  Conselhos  Municipais  em  urn  iinico  local,

manter   uma   secretaria   executiva   voltada   para   o   apoio   administrativo   aos   conselhos,

disponibilizar   as   dependencias   para   as   reuni6es   tecnicas,   biblioteca   e   secretaria,   al6m

disponibilizal os recursos necessarios para o trabalho dos Conselheiros Municipais.

Atrav6s  deste  importante  Projeto  de  Lei  e  do  espapo  que  sera  criado,  os  Conselhos

Municipais  terao  mais  condig6es  de  desenvolver  de  forma  independente  suas  atividades,

devendo  a administrapao municipal  instalar na Cas`a dos  Conselhos uma estrutura necessina

ao fincionamento da mesma;

Assim,  acreditamos  ser  este  urn  primeiro  passo  e  muito  importante  para  que  mos

pr6ximos   anos   o   trabalho   dos   Coliselhos   Municipais   seja   cada   vez   mais   valorizado,

contribuindo com o desenvolvimento deinocratieo de nossa ci
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Assim,  encarecemos  a  imprescindivel  colaborapfro  dessa  Casa,  no  sentido  de  que  o

Projeto  ora encaminhado  seja apreciado  em CARATER DE  URGfiNCIA,  a tim de que  o

processo de implantapao possa ser iniciado com a maior brevidade possivel.

Ate

ANDRE LU

ciosamente,

FEITO
ARAUJO
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GABINETE D0 PREFEITO

PROJETO DH LEI N° 022/2019
Boa Vista, 13 de agosto de 2019

CRIA A CASA DOS CONSELHOS, DESTINADA A
ORGANIZAR         0         FUNCIONAMENTO        E

:%3Mc%#sELfo?[#UJk:cA[g£°s,EADAA%UuATC£S
PROVIDENCIAS.

0  PREFEIT0  CONSTITUCI0NAL  DO  MUNIcipIO  DE  BOA  VISTA,  ESTADO  DA
PARAIBA,fa9osaberqueaCamaraMunicipaldeVereadoresaprovoueEusancionoaseguinte
Lei:

Art.    1°Fica    criada,    na    estrutura    da    Secretaria    Municipal    de    Planejamento    e
Desenvolvimento Econ6mico, ou 6rgao equivalente da estmtura do Poder Executivo Municipal, a
CASA DOS  CONSELHOS, 6rgao destinado a organizar o trabalho dos Conselhos Municipais e
promover a divulgapao destas entidades junto a populagao do Municfpio de Boa Vista.

Art. 2° A CASA DOS CONSELHOS tern por finalidade:

I  - organizar,  compatibilizando  os  pedidos  encaminhados  para  rcalizacao  da  reuniao  no
espa9o fisico da CASA DOS CONSELHOS, e divulgar as reuni6es dos Conselhos Municipais;

11  -guardar,  registrar  e  dan  publicidade  as  atas  e  documentos  dos  Conselhos  Municipais,
criando arquivo pr6prio;

Ill  -divulgar,  em  cbnjunto  com  os  Conselhos  Municipais,  temas  e  informap5es  sobre
assuntos de interesse de tais entidades;

IV  - responder  ou,  quando  for  o  caso,  encaminhar  ao  Conselho  Municipal  competente
requerimentos,  reivindicap6es  e  documentos  que  lhe  sejam  encaminhados por qualquer pessoa,
desde que pertinentes a atuaeao dos Conselhos Municipais;

V - fomentar a participapao popular mos Conselhos Municipais;

VI - divulgar a importancia de afuapao dos Conselhos Municipais;

VII - promover a educapao para o :xercicio da cidadania.
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Art. 3° Sao formas de atuapao da CASA DOS CONSELHOS, entre outras: visando atingir
suas finalidades dispostas no artigo anterior:

I - desenvolver projetos com comunidades, relacionados ao exercicio da cidadania;

11  -promover  palestras,  ap5es  educativas  e  parcerias  com  escolas  municipais,  da  rede
pdblica e paticular;

Ill   -articular   com   os   Conselhos   Municipais   para   promover   a   publicidade   de   suas
atividades, documentos e suporte a atuapao;

IV - celebrar parcerias com entidades da sociedade civil, cujo objeto seja a divulgapao dos
Conselhos Municipais ou a educagao para a cidadania;

V  - dar  assistencia tecnica  e  institucional,  diretamente  ou  por meio  de  parcerias,  quando
necessdrio, para auxiliar e promover o funcionamento de entidades de representapao popular que
apresentem problemas cr6nicos de funcionamento;

VI  - divulgar  amplamente  suas  atividades,  atrav6s  dos  mais  diversos  meios  existentes,
presenciais e digitais;

VII  - realizar  encontros  e  recebimento  de  sugest6es  e  apontamentos  pelas  entidades  da
Sociedade Civil Organizada ou por qualquer interessado.

Art. 40 A gestao e a direcao da CASA DOS CONSELHOS sera realizada pela COMISSAO
DOS CONSELHOS, composta pelos Presidentes dos Conselhos Paritalios constituidos.

§  1° Os  membros  da  COMISSAO  escolherao  entre  si  o  presidente,  o  vice-presidente  e  o
secretario-geral, que terao mandate de 02 (dois) anos, permitida uma recondugao.

Art.  50 A  CASA  DOS  CONSELHOS  deve  ser  aberta  ao  ptiblico,  franqueado  acesso  a
biblioteca e a videoteca a serem  montadas, podendo obter c6pias de documentos e informap6es
de interesse do funcionamento dos Conselhos, mediante requerimento.

Art.  60 Os  Conselhos  Municipais  deverao  realizar  suas  reuni6es  no  espago  fisico  onde
funcionar  a. CASA  DOS  CONSELHOS,  que  passat  a  ser  referencia  espacial  para  a  gestao
participativa na cidade.

§  1° 0  Presidente  de  cada  Conselho,  ou  Secretdrio  responsavel  pelo  agendamento  das
reuni6es,  devefa  comunicar por escrito  ou  mensagem  eletr6nica  a  CASA  DOS  CONSELHOS,
com  a antecedencia minima de  15  (quinze)  dias,  a data da reuniao  a ser realizada e  sua pauta,
devendo a CASA DOS CONSELHOS confirmar o agendamento no prazo de 02 (dois) dias uteis.

§  2° A  fim  de  garantir  a  participaeao  popular  mos  assuntos  de  interesse  da  cidade,  fica
vedada a realizagao de reuni6es de diferentes Conselhos Municipais no mesmo dia, devendo ser
observado o §  1° para o adequado e tempestivo agendamento e divulgapao das reuni6es e pautas.
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§ 30 Em se tratando de tema de extrema relevancia, assim declarado pela COMISSA0 DOS
CONSELHOS ou pelos Conselhos  Municipais, a reuniao devefa ser agendada p.ela CASA DOS
CONSELHOS  no  prazo  minimo  de  30  (trinta)  dias  corridos  e promovida anpla divulgapao  da
pauta.

§ 40 A CASA DOS  CONSELHOS poder4  excepcionalmente, marcar a reuniao em outro
local.

§   5°As   reuni6es   deverao   ser   realizadas   em   hofario   que   permita   a   par[icipapao   da
populapao, conforme ato normativo editado mos termos do art. 9° desta Lei.

§ 6° 0 Poder Executivo, atrav6s da pasta pertinente, devera fomecer o apoio administrativo,
incluindo a elaboragao de atas, necessdrio ao funcionamento dos Conselhos Municipais.

Art.  70 Em  cumprimento  a Lei  Federal  n°  12.527/2011,  ficam  os  Conselhos  Municipais
obrigados a disponibilizar a CASA DOS  CONSELHOS  c6pias das atas das reuni6es realizadas,
devidamente   assinadas   pelos   presentes,   assim   como   dos   demais   materiais   e   documentos
pertinentes aos Conselhos, para fins de acondicionamento, arquivo e publicidade.

§  1° A  CASA  DOS  CONSELHOS  devera  manter  arquivo  organizado  dos  documentos
pertinentes aos Conselhos Municipais, para consulta pdblica por qualquer pessoa, ressalvados os
casos  de  sigilo  previstos  naLei  Federal  n°   12.527/2011,  obedecido  o  procedimento  para  a
decretagao do sigilo disposto no mesmo diploma legal.

§  20 0 prazo para o  envio  da ata  6  de  10  (dez)  dias  corridos  ap6s  a aprovapao  na  forina
regimental.

§ 30 Os Conselhos Municipais devem manter atualizados na CASA DOS CONSELHOS os
atos de nomeapao dos membros, regimento intemo e todos os demais documentos pertinentes a
sua atuapao.

§  4° 0  nao  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  alem  de  sujeitar  os  responsaveis  as
san05es  previstas  na Lei  Federal  n°  12.527/2011  e  na  Lei  de  lmprobidade  Administrativa  (Lei
Federal   n°   8.429/1992)   por   viola9ao   ao   principio   da   publicidade,   acarreta   a  cassapao   do
Presidente e do Secretario Executivo do Conselho Municipal, depois de notificados por 02 (duas)
vezes  com  prazo  de  15  (quinze)  dias  cada  urn,  nao  podendo  concorrer para novas  eleic6es  no
prazo em que se encerraria o mandato.

Art. 8° A CASA DOS CONSELHOS, atrav6s da COMISSAO DOS CONSELHOS, podera
editor atos normativos em materia afcta aos Conselhos Municipais e a presente Lei, objetivando o
fiel cumprimento de suas disposig6es.

Paragrafo  dnico. No  procedimento  para  a  edigao  de  atos  normativos  referido  no cap#/
deverao  ser  ouvidos  e  considerados  todos  os  apontamentos  e  sugest5es,  assim  como  elaborada
exposigao de motivos que permita aos \i\nteressados compreenderem o conteddo, raz5es e alcance
do ato normativo editado.
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Art.  90. A  CASA  DOS  CONSELHOS  deverd divulgar relat6rio anual  de  suas  atividades,
fronqueando, sempre, a possibilidade de sugest6es e apontamentos pela populaga6.

§ 10 Ao memos uma vez por mss, a COMISSAO DOS CONSELHOS flcat a disposi9ao de
qualquer interessado para a realizapao de reunifro  e encontro pessoal,  cujo  objetivo sera ouvir e
debater quest6es de sua competencia.

§  2° A  CASA  DOS  CONSELHOS  deve primar por  uma gest5o  democratica,  ouvindo  e
considerando todas as contribuig6es para a tomada de suas decis6es.

Art.  10. Durante  o  mandato,  os  membros  da  COMISSAO  DOS  CONSELHOS  somente
poderao  ser  afastados  em  casos  de  violapao  aos  impedimentos  previstos  no  art.  50  desta  Lei,
cometimento   de   ato   que   con figure   improbidade   administrativa,   conforme Lei   Federal   n°
8.429/1992, ou por deliberagao uninime dos demais membros da COMISSAO.

§ 1° 0 afastamento devefa ser precedido da instaurapao de procedimento administrativo em
que se garanta o contradit6rio e a ampla defesa.

§  20 Ocorrendo  o  afastamento,  novo  membro  sera  nomeado,  em  conformidade  com  o
Decreto de criapao da COMISSAO DOS CONSELHOS, para cumprir o restante do mandate do
membro afastado.

Art.  11. 0  Poder Executivo,  a partir  da promulgap5o  desta Lei,  deveri  prover a CASA
DOS CONSELHOS dos recursos, equipamentos e infraestrutura necessdria para a consecugao de
suas finalidades e a realiza9ao das reuni6es dos Conselhos Municipais.
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CONSELHOS.

Art.   12.   As   despesas   com   a   execuoao   desta   Lei   correr5o   por   conta   de   dotap6es
orgamentdrias pr6prias, suplementadas se necessdrio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista-PB,13 de agosto de 20|9.
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