
ESTADO DE SERG:PE

PREFEITURA DE ITABA!ANA

LEt Ne. 1787

De 25 dejunho de 2014

"oisp6e sobrc a criatio, no ambito da Camara
Municipal de ltabaiana/SE, da Criaceo da Frente
Parlam€ntar em Defesa dos Consumidores e dd
outras Providencias."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE.

Faqo saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1'- Frca instituida, no ambito da Camara Municipal de ttabaiana/SE, da

Cria9eo da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumrdores do Municipio.

Paragrafo Unico - A frente parlamentar promover6 discuss6es em busca do

aprimoramento da legislageo, das politicas pUblicas e da garantia do interesse do

consumidor.

Art. 2' - A Frente Parlamentar seri constituida por livre adesSo dos

parlamentares que fazem parte da atual legislatura com o objetivo de propor, apoiar e

incentivar aC6es estruturais e sociais em defesa dos consumidores.

Pa.rfafo tinico - Al6m da participaCeo dos parlamentares, como membros

efetivos, sere permitida a participagao, na condigEo de membros colaboradores, de

representantes de entidades, publicas e privadas, e pessoas fisicas, envolvidas com os

trabalhos desenvolvidos pela frente parlamentar.

An. 3" - A nomeagSo dos membros da Frente parlamehtar serd feita por Ato

do Presidente, observado o Termo de Adesao.

An. 4'- A Coordenagao da Frente serd exercida pelo primeiro signat6rio do

Termo de Ades5o, a quem caberi a convocaCeo das reuni6es da Frente parlamentar.

Art. 5'- Na primeira reunieo serd aprovado o Estatuto da Frente parlamentar,

no qual deve constar obaigatoriamente:
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l- Prazo de Funcionamento, que nao poder6 exceder ao periodo da Iegislatura

em que foi criada a frente parlamentar;

ll- Objetivosj

lll- RelaCSo dos membros efetivos.

Art. 6'- A frehte parlamentar encamrnhar6 i Mesa Diretora da Camara, ao

finalde cada periodo legislativo, relat6rio de atividades assinados pelo seu Coordenador.

Art. 7' - As reuni6es da frente parlamentar serao pUblicas, realizadas

mediante pr6via convocageo no local estabelecido pelos seus integrantes,

preferencialmente nas dependAncias da Camara Municipal de Itabaiana/SE.

Art. 8" - A Camara Municipal de ltabaiana disponibiliza16 os meios adequados

para o funcionamento e para a divulgaCao das atividades pela frente parlamentar.

Art.9'- Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicageo, revogam-se as

disposi96es em contrdrio.

Gabinete do Prefeito lvlunrcipal de ttabeiana, 26 de junho de 2014.

VAL SANTOS COSTA
Prefeito

ROuNA ALMEIDA MACHAD0
Subprocuradora Geral do Municipio
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