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Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino
Porto Belo: Capital Catarinense dos Transatlânticos



RESOLUÇÃO Nº 03/2020


Ementa: Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Porto Belo, da Frente Parlamentar Cristã e Defesa da Família, e dá outras providências.


DIOGO DOS SANTOS, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições asseguradas por Lei, conforme o disposto no artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e no artigo 25, inciso I e alínea “t” do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, PROMULGA a presente RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Porto Belo a Frente Parlamentar Cristã e Defesa da Família, com objetivo de defender e garantir as políticas em defesa dos valores da família no âmbito do Município.
§ 1º A Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família terá caráter suprapartidário, tendo por objetivo reunir todos os parlamentares desta Casa comprometidos com o objetivo de promover o debate e a defesa dos valores da fé Cristã e da família.
§ 2º A Frente Parlamentar extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor, ou seja, em 31/12/2020, sendo assim é criada em caráter temporário, podendo ser recriada em outras legislaturas subsequentes;  
§ 3º A adesão à Frente Parlamentar fica facultada a todos (a) os (a) Vereadores (a) da Câmara Municipal de Porto Belo e será formalizada em Termo de Adesão.  
Art. 2º São objetivos da Frente Parlamentar:
 I - promover a discussão e a articulação da defesa dos direitos dos cidadãos;
 II - fiscalizar os programas e as políticas governamentais voltadas à proteção da família, da vida humana e dos excluídos e necessitados sociais;
 III - acompanhar a execução das políticas públicas mencionadas no inciso II deste artigo;
 IV - participar do aperfeiçoamento da legislação no interesse da sociedade e, ainda, do debate dos grandes temas municipais;
V - promover o intercâmbio de informações e experiências com entes e órgãos assemelhados de Casas legislativas diversas, bem como de parlamentares de outros países, com vistas a promover o aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas e da atuação parlamentar municipal.
Art. 3º O estatuto da Frente Parlamentar Cristã e Defesa da Família deverá prever a fala para os cidadãos e organizações não governamentais que tenham o mesmo objetivo, que se fizerem presentes às suas reuniões ordinárias, estabelecendo critérios e normas para tal.
 Parágrafo único. O estatuto a que se refere o "caput" deste artigo será constituído pelos membros da Frente Parlamentar em reuniões estatuintes públicas, onde só os parlamentares presentes terão direito a voz.
Art. 4º A Frente Parlamentar será composta por 03 (três) vereadores (a), sempre aos moldes das Comissões permanentes da Casa legislativa;
 § 1º Os trabalhos da Frente serão coordenados por um Presidente, e um Vice-Presidente e um secretário (a), que terão mandato de 01 (um) ano e serão escolhidos mediante aprovação da maioria absoluta de seus aderentes, dando oportunidade da alternância no cargo e oportunidade de outros legisladores participarem dos trabalhos da Frente.
 Art. 5º As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas, realizadas periodicamente, nas datas e nos locais estabelecidos por seus integrantes.
Art. 6º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar ora criada, com sumário das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e encontros, para divulgação ampla na sociedade.
Art. 7º A Câmara Municipal disponibilizará os meios adequados para o funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9º Será dotado como símbolo oficial à figura contida no anexo I deste projeto.
Art. 10º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Sala das Sessões, aos 10 dias do  mês  de março de 2020.






DIOGO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA MESA



