CA PI

TAL OO OESTE

PROJETO DE LEr N" m5/2019 DE l5 DE MARÇO DE 2019.

ki

n' 7t9 de 09 de
janeiro de 200t çe cria o CONSELHO
MUMCIPAL DE ITÀBTTAÇÃO dO
"Altera a

mrmicipio

Municipal

de Bareiras e o

MUNICIPAL DE HABTTAÇÃO

FIJNDO

"

O PREFEITO Mt IIICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia no uso de suas úibü@
legais, faz saber

çe

a Cânnra Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionado a seguinte

ki:
Art0l

- Altera o artigo

passa a

ügorar com a seguinte redaçâo:

Art07

- O Cmselho

7

da Lei Municipal

Mmicipal

n'

7E9 de 09 de janeiro de 2008 e san inciso

de tlabitaçâo é órgão de CaníúeÍ

II que

delibentivo e será composto por

representantes de entidades públicas e privadas, bem como de segmentm da sciedade ligados a
fuea de habitaçâo, t€ndo como garantia o princípio democnácico de escolha de seus repÍeseÍtantes
e a proporção de % (um quaÍto) das vagas aos ÍEpÍesentant€s de movimentos populares, sendo a

prryrciondidde

de 4OoÁ do

@er

púbücn e 6V/o

ú

srcr,iüe civil.

a)
b)

Dois representates dm movimentm sociais que lutam pela moÍadia popular;

c)

Um representade do Setor empresarial que promove o desenvolümeuto urbano;

d)
e)

Um representante de Organizaçào não Governamental;

Um representante das Asseiaçô€s de Moradores do Municipio;

Dois represemantes de emidades acadànicas

e de

pesqlisa

0 Dois npresemafies de emidades religiosas
AÉ.2 - Esta lri ertrani ern ügor na data de sua publicação, Íevogads as disposições em contrário
Gabinete do PreÊito de Barreiras

-

Bahia, em 15 de março de 2019.

éZêSoza Sobrinho
Prefeito Municipal de Barreiras

João Baúosa de

Rua Edigar de oeus Pitta. 9'14 - Lot. Aratu cEP: 47 806-146 - Baneiras -

Bahia

www.barreiras.ba.gov.br (77136'14-7100

JUSTIFICATIVA IX) PROJETO DE LEI N"ü}5, DE

15 DE

MARÇO DE 20T9.

Com a finalidade de apresentar o Projeto de l-ei que "Altera a Lei Municipal no
789 de 09 de janeiro de 20O8 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social bem
como o Fundo Municipal de Habitação do Município de Barreiras".
Almeja-se, por meio desta proposa em comento, colocar o Municipio de Barreiras
em situaçào regular junto ao SNHIS
e em

-

Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social,

ürtude das obrigações assumidas por ocasião da assinatura do termo de adesão ao

citado Programa- perante o Ministerio das Cidades.

A iniciativa busca atender

à exigência da

ki

Federal N" I l- 124 de 16 de Junho

de 2005, que dispõe que a proporção do Conselho deve ser composta pelo menos % (um

quarto) drc vagas destinadas aos representantes de moümentos populares, tendo em ústa
que, na composição do Conselho Gestor de Fundo, deve ser informada a quantidade de
membros por entidades relacionadas, com exceção do presidente do Conselho Gestor.

Conforme disposto na Lei No ll.l24l2005, é necessá,rio que conste na Lei

Municipal que o Conselho Gestor do Fundo

de Hâbitação e Interesse Social -

FHIS terá

caráter deliberativo e será composto poÍ Íepresenümtes de ertidades públicas, privadas e

por segnrentos da sociedade ligados à área de hóitação, tendo como garantia o princípio
democrático

de

escolha de seus representantes e a propoÍção de pelo menos % (um

quarto) das vagas destinadas aos representantes de movimentos populares.

E premente esclarecer que o objetivo da alteração do inciso tr, do aÍt-07 da Lei
7891200,8, se deu em virtude dos termos citados alhures,

ou sej4 o Conselho deve ser

composto pelo menos % (um quarto) das vagas aos e moümentos populares. Ocorre que,
quando da criaçâo da citada lei, acredita-se que por equívoco, no caput do inciso tr indicou

09 (nove) representantes da sociedade ciüI, entretanto nas

alineas

constam

apenas 07 (sete) representantes, senão vejamos:

a)

Um representante dos moümentos sociais que lutam pela

moradia

popular;
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(

b)
c)

Um representante das Associações de Moradores do Município;

Um representante do s€tor empÍesarial que pÍomove o desenvoMmento

uóano;

d)

Dois representantes de entidades religiosas;

Cabe registrar ainda, que a iniciativa ora apresentada, garantiní a execução dos

Programas sociais como
Regularização

"Miúa

e Integração de

Casa

Miúa Vida e Programa de Urbanização,

Assentamentos Precários", bem como

a inclusão

e

execução de outros progÍamas e projetos sociais de urbanismo e habitação de interesse

social em nosso município, o que contribuirá para uma atuação mais eficiente das
Secretarias de Estadq tomando a gestão mais eficaz.

Renovo minhas expressôes de elevado apÍeço a Vossas Excelências e ccrto de
contar, uma vez mais, com a colaboração dessa Egrégia Casa, deflagro

o

processo

legislativo tendente a alcançar a proüdência almejada e soücito que seja atribuido, à sra
tramitação, sob regime de IIRGÊNCIA

IIRGENTÍssnna.

,@
João Baóosa de Souza Sobrinho
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