CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACIO DA LIBERDADE
Ver. Paulinho do Esporte

PROJETO DE LEI

"Inclui no calendario Oficial do lvlunicipio de Jacarei a

evento Dia do CONSEG (Conselho Comunitario de

Seguranga) a ser comemorado todo dia 10 de maio e
da outras provid6ncias".

0

Prefeito

do

Municipio

de

Jacarei,

usando

das

atribuig6es que lhe sao conferidas por Lei, faz saber que a
Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica incluido no Calendario Oficial do Municipio de Jacarei o evento

"Dia do CONSEG - Conselho Comunitario de Seguranga ", a ser comemorado
todos os anos no dia 10 de maio.

Art. 2° 0 Dia do CONSEG - Conselho Comunitario de Seguranga visa:

I - Estimular o encontro entre todos os membros da cidade de Jacarei;
11 - Proporcionar a populagao o conhecimento dos atos e trabalhos efetuados pelos

Conselhos na cidade de Jacarei;
111 - Valorizar a participagao nos Conselhos, como porta voz da populagao, com

refetencia aos problemas de seguranea; e
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lv - Divulgar as atividades dos Conselhos Comunitarios na cidade de Jacar

Art. 3° Deverao ser programadas palestras e reuni6es no ambito da cidade
de Jacarei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Jacarei, 19 de agosto de 2021.
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Proieto de Lei - Inclui no calendario Oficial do Nlunicipio de Jacarei a evento " Dia do CONSEG - Cons

de Seguran¢a" a ser comemorado todo die 10 de maio e de outras providencias. E!s±Q3±

JUSTIFICATIVA

A presente propositura busca inserir no calendario Municipal de Jacarei de

datas comemorativas o dia do CONSEG,

afim de dar maior valorjzagao e

divulga?ao aos Conselhos Comunitarios de Seguranga do nosso municipio e
proporcionar que seus integrantes tenham inserido no calendario municipal essa

data

para

efetuar suas

comemorag6es e estabelecerem e desenvolverem

campanhas relacionadas a seguranga do municipio.
0 CONSEG tern como fungao primordial, aproxjmar e integrar mais a policia

a populagao, atuando no planejamento de ag6es preventivas, buscando a melhoria
da seguranga pdblica do municipio. 0 6rgao promove campanhas educativas de

orientagao a populaeao, encaminha as dendncias dos municipes diretamente as
autoridades policiais.

A data escolhida coincide com a publicagao do Decreto Estadual Lei 23.455
de 10 de maio de 1985.
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