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PROJETO DE LEI Ne LZ4/2O17, de

l0

de Novembrc de 2077.

,"ra Municioal de Earreiras' BA
Í,,(ocolo

no--@--

"lnstitui o Bonco de ldeias Legislqtivqs,
no Municipio de Borreiros, e dá outros
providêrtcios."

A CAMA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso (le suas atribuições egais e
regimentais.

APROVA:

Art. 1e - Fica instrtuído o Banco de ldeias Legislativas no Municipio de Barreiras

Art. 2e - Dos objetivos do Banco de ldeias Legislatrvas:

l-

promover a legislação participativa no âmbito do Municipio de Barreiras;

ll

aproximar a Câmara de Vereadores da comunidade, permitindo que cidadãos

-

individualmente apresentem su8estões ao Parlamento;

lll

-

e

integrar as entidades da socledade civil às discussões sobre o ordenamento

juríd ico do Município.

Art.3" - O Banco de ldeias Legislativas será atrelãdo ao Sistema de lnformação do Poder
Legislativo de Barreiras, ficando a cargo do servidor íesponsável poÍ este a atribuiÇão da

sua

Bestão.
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Art. 4'- Qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto ao Banco de ldeias
Legislativas.

§ 1" - As su8estões, referidas no caput, devern obser.uar o) seguintej requlsifos:

l-

conter a identificação do(s) autor(es), seus meios para contato, bem como

a

especificação da sugestão; e

ll

-

serem efetuadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico,

disponibilizado no sítio da Câmara de Vereadorês, podendo o formulário ser solicitado, via email ou pessoalmente, na Secretaria da Câmara de Vereadores.
§ 2" Associações, sindicatos, ONGs, panidos políticos ou qualquer entidade da

sociedade civil poderão se registrar como autores de sugestões.
§ 3" Não serão aceitas sugestões sem a devida identificação do(s) autor(es)

Art.5"

As sugestões serão catalogadas de acordo com autor, teÍna e data de cadastro, e

disponibilizadas para consulta permanente, pelos vereadores e pela comunrdade, na Secrelaria
da câmara de Vereadores e no sítio da Câmara de Vereadores.

Art.6'A

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, bem como as Conrissôes Permanentes ou

junto ao Banco de
ldeias LeBislativas para elaborar e protocolar projetos de lei ordináíia, projetos de lei
complementar, projêtos de emenda à Lei orgânica, emendas, projetos de decíeto legislativo
ou projetos de resolução.
os vereadores individualmeote poderão se valer das sugestões catalogadas
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Parágrafo único. Caberá aos integrantes do Poder Legislativo avaliar a pertinência, viabilidade
e importância das su8estões protocoladas junto ao Banco de ldeias Legislatrvas, bem como o

instrumento jurídico mais adequado, em caso de decidirem se valer destas

Art. 7e Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Sala das sessões, 10 de Novembro de 2017
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Estamos encaminhando

-7 O

\'.\

o presente projeto de lei, que institui o

Banco de tdeias

Legislativas no âmbato do Município de Barreiras.

É notório

o esforço empenhado pelas instituições poliricas bÍasileiras, nos últimos

anos, para se aproximar da população, que cada vez mais maniÍesta insatisfação em relaçâo ao

poder público, ao sistema político e ao mau uso dos Íecursos pÍovenientes da arrecadação de
impostos. ALei n 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecrda como Lei de Acesso à
lnformação, foi um passo importante nesse processo ao permitir aos cidadãos solicitar acesso
a dados antes restritos.
O Banco de ldeias Legislativas se propõe â sêr mais um avanço rressa aproximação, ao

permitir que qualquer cidadão ou entidade que Íormalize sugestões ao oÍdenamento iuírdico
de nosso Município, cabendo aos vereadores avaliar a sua pertrnêrrcia e, eventual[neÍrtL:, se
valer dessas adeias para píotocolar pro.jetos.
Acreditamos que a contribuição de associações, ONGs, sindicatos, partidos políticos,
bem como de qualquer cidadão ind ivid ualmente, pode ser valiosa para o aprimoramento de
nossa legislação. Além disso, o Banco de ldeias Legislativas, além de ser uma rnrctativa que não

acarretaÍá em custos à Cámara de Vereadores, pode ser um [nportante carral de cornuntcação
entre o Poder Legislativo e a comunrdade, que poderá se valer dele para apÍesentar suas
demandas e reivindicações.

Vale lembrar que atualmente a Câmara Fedeíal e o Senado Fedeíai, bem ccnto
diversas assembleias e câmaras municipais do País,,á possuem ferrarrentas semelhantes
Desta forma, contamos com a aprovaçâo do presente projeto de lei pelos nobres pares
desta casa legislativa.

Sala das sessões, 10 de Novembro de 2017.
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