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)ROJETO DE LEINO 013 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

aUTOR: Vereador Damisio Berto de Oliveira PSD

Disp6e sobre a insergao do Rome do
autor do Projeto de Lei nas Leis do
Municipio de Dona Ings e da outras
provid6ncias.

A CAMAMA MUNICIPAL DE DONA ONES, ESTADO DA PARAIBA, no uso
;ie suas atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipalc/c o Regiments
}rlterno, submete a apreciagao do Plen6rio o seguinte Projeto de Lei.

Art.I ' Todas as Leis do Municipio de Dona Ings deverdo conter, no rodape da
ltima pagina. a inscrigao do nOmero do projeto de Leie o nome do autor ou autores da

I,ropesitura

Paragrafo Unico - Ao ser publicada a lei no digrio oficialdo Municipio
ereador ou Vereadora deverd constar do documento, em fonte discreta

o nam do

Art.2' Esta Leientra em vigor na data de sua publicagao

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, em 25 de feverelro de 201f

Ve reador
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JUSTIFICATIVAS

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores,

Toda vez que o prefeito de Dona Ings sancionar novas leis. o Poder Executivo teri
obrigagao de publicar o nome do autor do projeto que levou a criagao da nova lei

O objetivo dessa obrigatoriedade 6 o de dar conhecimento a populaQao do name
(:o vereador ou vereadora que teve a iniciativa de apresentar o projeto de lei na C6mara
r.municipal de Dona Ings

A lei 12527/2011, a chamada , obriga 6rgaos pOblicos
federais, estaduais e municipais (minist6rios, estatais, governos estaduais, prefeituras
--'mpresas pOblicas, autarquias etc.) a oferecer informag6es relacionadas is suas
tividades a qualquer pessoa que solicitar os dados

Algumas cidades no pals Ja v6m utillzando essa forma de apresentagao de leis h6
alguns anos e a refer6ncia dada ao autor do projeto de lei nio vai ferir a compet6ncia do
coder Executivo e nem da presid6ncia da Cimara Municipal.

A publicagao irg ressaltar e manter ao longo do tempo o reconhecimento da autoria
nos projetos. valorizando o trabalho do vereador que apresenta projetos de leis, pois
Grande parte da populaQao nio tem conhecimento da autoria da Lei

Assim, peso a aprovagao dos demais Vereadores desta Casa Legislativa

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, em 25 de fevereiro de 2019

Vereador


