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PROJETO DE RESOLUÇÃO DE Nº 002 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA CÂMARA INTINERANTE NO 

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS  

AUTORIA: VEREADOR PRESIDENTE CICERO SILVA DE SOUZA 

 

Art. 1º Fica instituído no Município de São Bento do Norte o Programa Câmara 

Itinerante, visando o atendimento e a integração dos munícipes junto às ações 

do Poder Legislativo Municipal.  

Art. 2º Incluem-se dentre os objetivos deste Programa: 

 

I - Popularizar os trabalhos Legislativos, aproximar o contato direto do 

Vereador com a população de cada região, especialmente da zona rural; 

 

II- Promover a integração entre o Poder Legislativo e a comunidade, abrindo a 

perspectiva de trabalharem juntos a partir da discussão comum dos problemas 

que envolvem o Município, com o intuito de encontrar uma solução consensual; 

 

III- Antever as aspirações populares, visando intervir junto a cada comunidade, 

como interlocutor no estudo de seus problemas, encaminhando suas propostas 

aos setores competentes da  Administração Municipal; 
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IV- Promover o deslocamento dos Vereadores para as áreas Urbanas e rurais do 

Município, visando á maior aproximação entre os cidadãos e os seus 

representantes; 

 

V - Concretizar a participação política direta, concedendo direito de palavra á 

comunidade para elaborar solicitações, inserir sugestões ou registrar 

reclamações; 

 

VI - Incentivar a organização política dos cidadãos, para que possam reivindicar 

direitos e acompanhar a efetivação das propostas e expectativas da 

comunidade, registradas em cada reunião; 

 

Art. 3º Os trabalhos da Câmara Itinerante serão organizados e dirigidos pelo 

Presidente do Poder Legislativo, e na sua eventual ausência pelo Vereador por 

ele indicado.  

Art. 4º As reuniões da Câmara Itinerante serão realizadas no mesmo período 

das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal e terão a mesma natureza destas. 

Art. 5º As sessões itinerantes poderão realizar-se em Escolas, Associação de 

Moradores, e igrejas, procurando, sempre que possível, atender as mais 

diversas Comunidades de São Bento do Norte, respeitada a sua divisão em 

distritos.  

Art. 6º Após a escolha da comunidade que sediara a sessão itinerante, a Câmara 

Municipal de São Bento do Norte dará amplo conhecimento na Comunidade e 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE 
Rua do Norte, 13, Centro – São Bento do Norte/RN - CEP-59.590-000 

CNPJ - 12.702.254/0001-30 

 

 

abrira prazo para a comunidade enviar sugestões de indicação, requerimento 

ou denuncias para serem colocadas na pauta; 

Art. 7º Os servidores da Câmara Municipal prestarão apoio, dentro de suas 

atribuições, no que tange ao acompanhamento e supervisão dos trabalhos na 

implantação e desenvolvimento do Projeto Legislativo Itinerante. ” 

Art. 8º As despesas operacionais com a realização deste Programa correrão, no 

que couber, à conta de dotações próprias, do orçamento anual da Câmara 

Municipal.  

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de São Bento do Norte, 02 de Abril de 2019 

 

_________________________________ 

Cicero Silva de Souza 

Presidente 
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores, 

 

O presente projeto visa manter uma interação entre os munícipes de São Bento 
do Norte e o Poder Legislativo, ampliando o mecanismo de decisões deste 
último, onde as pessoas poderão acompanhar, de perto, as atividades dos 
vereadores em sessões realizadas dentro e fora do Plenário da Casa.  

O projeto faz parte de um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas 
pela Casa a fim de promover a modernização e integração do Legislativo no 
município. 

 A ideia é romper barreiras entre o parlamentar e a sociedade, já que o cidadão 
desconhece, na maioria das vezes, a realidade dos trabalhos desenvolvidos em 
Plenário. Faz-se necessário ressaltar, que a iniciativa beneficia o parlamentar 
que passa a conhecer e a presenciar as dificuldades vivenciadas pelos diferentes 
grupos das diferentes comunidades do município..  

Isto contribuirá para conscientizar a comunidade da importância de sua 
participação política, além de apresentar a Câmara Municipal como uma 
instituição mais transparente aos olhos do cidadão.  

O fato de se realizar as reuniões nas comunidades possibilita ainda que de 
forma tímida o despertar dos cidadãos para que intervenham no processo 
político de sua comunidade. É importante ter em mente a idéia de que a 
contínua participação leva ao aprendizado, ainda mais se for acompanhada por 
outras formas de envolvimento das lideranças comunitárias.  

É imprescindível citar, o evidente incentivo à “democracia participativa” que 
esta Resolução terá, mostrando as todos em nossas comunidade, que a única 
arma que temos não se trata apenas do voto, como tenta-se fazer entender.  
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Dado todo o exposto e dos benefícios que a presente proposição almeja 
conquistar, quer para o munícipe, quer para o parlamentar, conto com a 
colaboração dos demais vereadores para a sua aprovação.  

São essas as razões do presente Projeto de Resolução. 

 

Câmara Municipal de São Bento do Norte, 02 de Abril de 2019. 

 

_________________________________ 

Cicero Silva de Souza 

Presidente 

 

 

 

 


