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PROJETO DE LEI

Revoga   a   Lei   n°   5.545/2011,   que   "Disp6e   sabre   a
instituigao   do   Conselho   de   Comunicag5o   Social   do
Canal     de    Cidadania     de    Jacarei,     e    da    outras
providencias".

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°    Fica  revogada  a  Lei  Municipal  n°  5.545,  de  17  de

mango de 2011, que "Disp6e sobre a instituigao do Conselho de Comunicagao Social do

Canal de Cidadania de Jacarei, e da outras providencias".

Art. 2°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Camara Municipal de/

AFJEf:1:i:.`;.;

25 de janeiro de 2018.

LuclM/ARIAci;
Vereadora - PSDB

Presidente

ER DE MADUREIRA
Vereador - PFt
1 o Secretario

AUTORIA:  VEREADORES  LuCIMAR  PONCIANO

Dra.,MARCIA£ANTOS
Verea

LUIZ,  ABNER  DE  MADURE[RA  E

DRA. M^RCIA SANTOS (MESA DIRETORA DO LEG[SLATIVO).
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JuSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0  Conselho de  Comilnicaeao Social do  Canal de  Cidadania
de  Jacarei,  instituido  pela  Lei  n°  5.545/2011,  de  17  de  mango  de  2011,  efetivamente
nunca foi implantado.

Nao ha qualquer registro de sua composigao, organizaeao e
funcionamento,  conforme  deteminado  na  lei,  e  nem  o  Regimento  lnterno  disposto  no
artigo  13.

Ocorre que  principios e objetivos  do  Canal de  Cidadania se
assemelham  aos  da  TV  Camara,  devidamente  institulda  pelo  Decreto  Legislativo  n°
264/2007, de 5 de abril de 2017.

No atual  momento,  atraves de  projeto de  resolugao  pr6prio,
estamos  propondo  urn  novo  Regimento  lnterno  para  a  TV  Camara  e  seu  Conselho
Editorial,  buscando  atender  as  necessidades  da  emissora  e  proporcionar  meios  para

que a eficiente trabalho ja desenvolvido seja melhorado e ainda mais dinamico.
Assim,  nao vemos objetividade em se manter o Conselho de

Comunicagao  Social  do  Canal  de  Cidadania  de  Jacarei,  o  que  nos  leva  a  propor  a
revogagao da mencionada Lei n° 5.545/2011.

Certos,  portanto,  de que a  presente  propositura  merecefa  a
apoio e aprovaeao dos  nobres pares,  subscrevemos com antecipados agradecimentos
pela ateneao dispensada.

Camara Municipal de Jacarei, 25 de janeiro de 2018.

LuCIMAR #,A)o,LUIZ

Vereadora - PSDB
PI.esidente

ER DE MADUREIRA
Vereador - PR
1 a Secretario /'       2a secr6taria

/`
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LEI    N°    5.545/2011

Disp6e     sobre     a     institui§ao     do     Conseliro'''-de
Comunicapao Social do Canal de Cidadania de Jacarei,
e de outras providencias.

0   PREFEIT0   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAI SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E ELF SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°  Fica  instituido  o  Conselho  de  Comunicagao  Social

do Canal de  Cidadania de Jacarei,  visando a  participaeao da  sociedade  organizada no

desenvolvimento de programacao educativa, artistica, cultural, esportiva, informativa, em

beneficio  do  desenvolvimento geral  da  comunidade  no  ambito do  Canal  de  Cidadania,

de  modo  a  expressar  a  vontade  das  diversidades  de  genero,  etnico-racial,  cultural  e

social brasileiras,  promovendo o dialogo entre as maltiplas identidades da localidade em

questao.

Art.  2°  0  Conselho  de  Comunicacao  Social  do  Canal  de

Cidadania  de  Jacarei  e  urn  6rgao  de  cafater  deliberativo,  e  que  tern  por  finalidade

aprovar e supervisionar as diretrizes de programagao do Canal de Cidadania,  6rgao de

prestaeao  de  servieos  de  radiodifusao  de  sons  e  imagens  vinculado  a  Camara  de
Vereadores do municipio de Jacarei.

Art.  3°  0  Conselho  de  Comunicagao  Social  do  Canal  de

Cidadania de Jacarei rege-se pelos seguintes principios e objetivos:

I - promover a divulgaeao dos atos, trabalhos, projetos, sess6es e eventos dos poderes

ptlblicos federal, estadual e municipal;
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11 -fomenfar a construgao da cidadania,  a consolidagao da democracia e a particjpagao

na sociedade, garantindo o direito a informagao do cidadao;

Ill -promover a universaliza?ao dos direitos a informagao, a comunica9ao, a educaeao e

a cultura, bern como dos outros direitos humanos e sociais;

IV  -  estimulo  a  produgao  audiovisual  independente,  contemplando  primordialmente  a

produeao  local  e  regional,  de  modo  que  os  conteddos  de  sua  grade  de  programagao

atendam aos interesses da comunidade;

V -oportunizar a difusao de id6ias, elementos de cultura, tradie6es e habitos sociais da

comunidade;

Vl -oferecer mecanismos a forma€ao e integra¢ao da comunidade, estimulando o lazer,

a cultura e o convivio social;

Vll  -  prestar  servigos  de  utilidade  ptlblica,  integrando-se  aos  servigos  de  defesa  civil

sempre que necessario;

Vlll  -  Disponjbilizar  aplicativos  de  servigos  pdblicos  de  governo  eletr6nico  no  ambito

federal, esfadual e municipal;

lx   -   produ9ao   de   programas   com   finalidades   educativas,    artisticas,    culturais   e

informativas;

X  -  promover  os  valores  eticos  e  sociais  da  pessoa  e  da  familia,  favorecendo  a

integraeao dos membros da comunidade atendida;

Xl  - oferecer mecanismos pare debate publico acerca de temas de  relevancia nacional,

regional e local;

Xll -cooperar com os processos educacionais e de formaeao do cidadao;

Xlll  -apoiar processos de  inclusao social e socializagao da  produgao de conhecimento

por  intermedio  do  Oferecimento  de  espagos  para  exibieao  de  conteddos  produzidos

pelos diversos grLlpos sociais e regionais;

Art.  4°  Compete  ao  Conselho  de  Comunicagao  Social  do

Canal de Cidadania de Jacarei:
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I  -  propor e  aprovar a  programagao  do  Canal  da  Cidadania,  em  consonancia  com  os

princlpios e objetivos do Conselho de Comunicagao Social, observando as diretrizes de

6rgaos federais, estaduais e municipais competentes;

11 -opinar sobre a celebragao de convenios e acordos de interesse do sistema;

Ill  -  providenciar  recursos  e  meios  para  sua  aplicagao  nos  programas  do  Canal  de

Cidadania;

lv   -   avaliar,   periodjcamente,    a   satisfaeao   da   comunidade   local   em   relaeao   a

programagao do Canal de Cidadania;

V -apreciar, anualmente, relat6rio das atividades desenvolvidas no exercicio anterior;

Vl  -  elaborar o  seu  regimento  intemo  e  submete-Io  a  aprovaeao do  Prefeito  Municipal;

(iNct§O vETue)

Art.  5°  0  Conselho  de  Comunicagao  Social  do  Canal  de

Cidadania de Jacarei sefa composto por:

I - Parte governamental - 02 membros:

a)  01  representante da Camara Municipal de Vereadores de Jacarei;

b)  01  representante da Secretaria Miinicipal de ComLinicagao da Prefeitura Municipal

de Jacarei;

11 -Parte nao governamental -01  membro:

a)    01  representante da sociedade civil;

§   1°  A  cada   membro  corresponde   urn  suplente,   a   ser
indicado juntamente com o titular.

§  2°  0  Conselho  de  Comunicagao  Social  do  Canal  de
Cidadania   de   Jacarei   sera   presidido   pelo   representante   da   Camara   Municipal   de

Vereadores de Jacarei, sendo seu voto utilizado, inclusive, para fins de desempate.

§  3°  Os  membros  do  conselho  deverao  ser  brasileiros,
maiores de idade e de reputagao ilibada.

§ 4° Os membros serao indicados por seu respectivo 6rgao
ou entidade, e podefao ser destituidos a qualquer tempo.
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Art.  6°  Poderao  ser convidados  a  participar das  reuni6es

do  Conselho  de  Comunicagao  Social  de  Cidadania  de  Jacarei,  sem  direito  a  voto,

personalidades e representantes de 6rgaos e entidades pbblicas e privadas,  bern como
tecnicos, sempre que da paufa constarem temas de sua area de atuaeao.

Art. 7° 0 Conselheiro perdefa seu mandate se computada

a  sua  falta  em   3   (tres)   reunj6es  ordinarias  consecutivas  ou  em  5   (cinco)  reuni6es

ordinarias alternadas no mesmo ano, com ausencia do seu suplente.

Pafagrafo    tinico.    Cabe    ao    Presidente    informar    as

entidades e aos 6rgaos membros do Conselho com antecedencia sobre o risco da perda

do  mandate dos  Conselheiros,  caso  ocorram  ausencias  de  seus  representantes  em  2

(duas) reuni6es consecutivas ou em 4 (quatro) reuni6es alternadas no mesmo ano.

Art. 8° A nomeaeao e posse dos conselheiros do Conselho

de  Comunicagao  Social  do  Canal  de  Cidadania  de  Jacarei far-se-a  atrav6s  de  ato  do

Presidente da Camara  Municipal,  devendo a primeira gestao ser nomeada no prazo de

60 (sessenta) dias ap6s a publicagao desta Lei.

Art. 9° 0  mandato dos conselheiros sera de 2 (dois) anos,

permitida uma recondugao.

Art.  10.  As  entidades  da  sociedade  civil  deverao  indicar

seus representantes e suplentes, com anteced6ncia de 30 (trinta) dias, antes do fermino

do mandato dos Conselheiros.

Pafagrafo l]nico. Na hip6tese do suplente assumir o cargo

do  titular  definitivamente,  a  entidade  devefa  indicar  urn  novo  suplente  no  prazo  de  60

(sessenta) dias.

PRAquDoSTRESPODERES,74     -CEP.12327-901      -CAIXAPOSTAL228      -TEl.:   (12)3955-2200     -FAX.(12)3951-7808
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Art.   11.  A  fungao  de  conselheiro  nao  sera  remunerada,

sendo considerada de relevante interesse ptlblico.

Pafagrafo  dnico.  Para  o  exercicio  de  suas  fung6es  no

Conselho,  os  representantes  terao  §uas  ausencias justificadas  junto  as  empresas  ou

brgaos onde estejam empregados.

Art.  12.  0  Conselho  de  Comunicagao  Social  do  Canal  de

Cidadania     de     Jacare[     reunir-se-a,     ordinariamente,     uma     vez     por     mss,     e

extraordinariamente,  quando  convocado  pelo  Presidente  ou  por  requerimento  de,  no

minimo,  1/3 (urn tereo) dos seus membros.

Pafagrafo   tinico.    Nas   deliberag6es   do   Conselho   de

Comunicaeao  Social  do  Canal  de  Cidadania  de  Jacarei,  cada  membro tefa  direito  a  1

(urn) vote,  cabendo ao Presidente,  inclusive, o direito ao voto de qualidade,  para fins de
desempate.

Art.13. A organizagao e o funcionamento do Conselho de

Comunicagao Social do Canal de Cidadania de Jacarei sera disciplinado em  Regimento

lntemo, que devefa ser aprovado pelo Presidente da Camara.

Art.     14.     As     reuni6es     ordinarias     do     Conselho     de

Comunicagao  Social  do  Canal  da  Cidadania  de  Jacarei,  ressalvadas  as  situae6es  de

excepcionalidade, devenao ser convocadas com antecedencia minima de 07  (sete) dias

uteis, com pauta previamente comunicada aos seus integrantes.

Art.15.  0  Conselho  de  Comunicagao  Social  do  Canal  de

Cidadania de Jacarei formalizara suas decis6es por meio de deliberag6es, que deverao,

a criterio do plenario, ser publicadas no 6rgao oficial do Municlpio.

PRAenDosTfiEsPoDERes,74     -CEP.  12327-9oi      .     CAixAPosT^L228     -TEL.;  (12)3955-22oo     -FAx.(12)3951-78oB
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Art.  16.  0  apoio  administrativo e  os  meios  necessarios  a

execugao dos trabalhos do Conselho de Comunicacao Social do Canal de Cidadania de

Jacarei sefao fornecidos pela Camara de Vereadores do municipio de Jacarei.

Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi,17 DE MARCO DE 2011.

HAMILTON RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal

AUTORES:   VEREADORES (PRESIDENTE)   ITAMAR   ALVES   DE   OLIVEIRA   E   (1°

SECRETARIO) PROF. MARINO FARIA -MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO.
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DECRETO LEGISL[ATIVO N° 264/2007

Disp6e sobre a criapGo da TV Camera.

A   CAMARA   MUNICIPAL  DE  JACAREi   APROVA   E   SEU

PRESIDENTE,      VEREADOR      JOSE      CARLOS      DIOGO,

PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1°        Fica  a  Mesa  Diretora  da  Camara  Municipal  de

Jacarei autorizada a implantar a TV Camara, atraves de concessionaria de servieo de TV

a cabo, nos parametros estabelecjdos pelas letras "a" e "b" do inciso I do artigo 23 da Lei

Federal n° 8.977, de 6 de janeiro de  1995, e dos artigos 52 e 53 e seu paragrafo tlnico,

do Decreto Federal n° 1.718, de 28 de novembro de 1995.

Art. 2°       A  11/  Camara  funcionara,  preferencialmente,  no

sentido  de  privilegiar  as  transmi§saes  diretas  das  ses§6es  de  Camara,  de  fatos  de

interesse da oomunjdade tratados  no ambito do  Poder Legislativo e de entrevistas  com

os vereadores sobre assuntos ligados a cidade e aos munictpes.

Pardgrafotlnico.           A     Mesa     Diretora     da     Camara

Municipal de Jacarei, atrav6s de ato pr6prio, estabelecera as regras de funcionamento da

lv Camara.

Art. 3°       As  despesas  decorrentes  da  insfalagao  da  1`/

Camara   correrao   por   conta   de   verbas   ongamentarias   pr6prias,   suplementadas   se

necessario.
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Art. 4®        Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data

Art. 5°       Revogam-se as disposig6es em contfario.

Camara Municipal de Jacarei, 5 de abril de 2007.

JOSE CARLOS DIOG0

Presidents

de sua publica9ao.

AUTORIA:  MESA  DIRETOFIA  DO  LEGISLAT[VO  (PRESIDENTE:  VEREADOR  JOSE
CARLOS  DIOGO,   1°  SECRETARIO:  VEREADOR  PASTOR  JOSE  ROBERTO  E  2°
SECRETARIO: VEREADOR JOSE ANTERO}


