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Projeto de Lei nº 003/2020 

 

Obrigatoriedade das Associações, 
Cooperativas e Sindicatos da Sociedade 
Civil sem fins lucrativos a indicarem 
membros diferentes para participação 
em Conselhos Municipais. 

 

Art. 1° -  As Associações, Cooperativas e Sindicatos da Sociedade Civil podem 
indicar seus representantes para participarem de Conselhos Municipais, desde 
que seus membros sejam membros de sua mesa diretora, mediante 
comprovação da ata de eleição da sua diretoria registrada em cartório. 

Parágrafo único  - Se todos os membros da diretoria estejam atuando em 
Conselhos Municipais, poderá as Associações, Cooperativas e Sindicatos da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos ind 

icarem seus suplentes e demais membros desde que estejam atuando 
ativamente conforme normas estatutárias. 

 Art. 2° -  Fica vedado à indicação do mesmo membro para mais de um 
Conselho Municipal.  

Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Breu Branco - PA, 02 de março 2020. 

 

 

___________________________ 
Hildeblano de Souza Azevedo 

Vereador 
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Justificativa 

 

A indicação de apenas um membro para cada Conselho Municipal 
garante a participação de todos como igualitária, para que não haja uma 
sobrecarga apenas para um membro, observando que os mesmos possuem 
suas atividades civis e privadas alheias aos conselhos, Associações, 
Cooperativas e Sindicatos da Sociedade Civil pelos quais participam, gerando 
uma maior qualidade nos trabalhos de relevante interesse público. 

 

Breu Branco - PA, 02 de março de 2020. 

 

 

___________________________ 
Hildeblano de Souza Azevedo 

Vereador 

 


