
ESTADO DE GOIÁS  

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA  

  
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9/21 JN, DE 7 DE ABRIL DE 2021  

  

Acrescenta os incisos IX e X, ao §1°, do art. 148, do 
Regimento Interno nº 4, de 12 de dezembro de 2008 
- Regimento Interno.  

  
  

Autoria: Ver. Ciê do Sacolão.  
  

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
  
Art. 1º - Acrescenta os incisos IX e X, ao §1°, do art. 148, do Regimento Interno nº 4, de 

12 de dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

  
  
                  “ Art. 148.................................................................................  
                        
                   § 1° - .......................................................................................  
  
  
IX - nos meses de fevereiro e agosto de cada ano, a Câmara Municipal realizará publicidade para 
efeitos de estímulo à participação dos munícipes por meio da apresentação de projetos de lei de 
iniciativa popular;  
  
X - a campanha de divulgação terá como peça publicitária o lema "O Poder Emana do Povo", que 
incentivará e discorrerá sobre a forma como um projeto de lei de iniciativa popular deve ser 
desenvolvido e apresentado à Câmara Municipal.”  
  
  
                    Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
   

  

  
 Câmara Municipal de Formosa, 7 de abril de 2021.    

┌  

Vereador  
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JUSTIFICATIVA  
  

Este Projeto de Resolução visa à adoção de campanhas publicitárias, geridas e 
financiadas pela Câmara Municipal de Formosa, a fim de incentivar a população à 
participação por meio de projetos de iniciativa popular. Os projetos de iniciativa popular 
são importantes mecanismos democráticos, mas pouco utilizados no Brasil. A “Lei da 
Ficha Limpa” (Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010), por exemplo, foi fruto 
de um projeto de iniciativa popular que tramitou com êxito na Câmara e Senado Federal, 
e se tornou um importante instrumento para a moralização da política nacional. 
Todavia, ainda não há a participação massiva da população na confecção de projetos de 
lei de iniciativa popular, e, provavelmente, essa falta de adesão deve-se à desinformação 
sobre esse importante instrumento de exercício da cidadania. Neste intuito, a Câmara 
Municipal de Formosa tem como dever moral e, se aprovado esse Projeto de Resolução, 
o dever regimental de realizar campanha publicitária, apresentado aos munícipes os 
passos que devem ser realizados para que esta Casa de Leis possa receber e tramitar um 
projeto de iniciativa popular.  

                    Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria.  
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