
PROJETO DE LEI N° 016/2012 - LEGISLATIVO 
 
 

EMENTA: Autoriza a inserir na Grade Curricular das 
escolas públicas de Santa Cruz do 
Capibaribe-PE temas Transversais 
relacionados à Cidadania, Ética, 
Transparência Pública , Controle Social e dá 
outras Providências. 
  

                        A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais, submete à 
apreciação dos vereadores desta Casa, o seguinte Projeto de Lei:  
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, Autoriza a inserir na Grade Curricular 
temas Transversais relacionados à Cidadania, ética, Transparência 
Pública, Controle Social, nas Escolas Públicas municipais de Santa Cruz 
do Capibaribe. 
 
Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.    
 

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2012. 
 
 

 

Ernesto Lázaro Maia 

- Vereador Autor - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justificativa 

 

Esse projeto tem por finalidade atender as reivindicações da população de Santa Cruz 
do Capibaribe que se fez presente na  1ª Conferência Municipal sobre Transparência e 
Controle Social (Consocial) e que teve seus representantes defendendo suas propostas 
na conferencia Estadual e que terá representantes em Brasília. 1ª Conferência sobre 
Transparência e Controle Social é o primeiro grande fórum de debates promovido no 
Brasil em torno de uma questão essencial para a democracia: a participação e o controle 
da sociedade sobre a gestão pública. É uma iniciativa do Governo Federal, sob a 
responsabilidade da Controladoria Geral da União (CGU), convocada através de decreto 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 8 de dezembro de 2010. A etapa nacional 
da conferência acontecerá em Brasília, entre os dias 18 e 20 de maio. 

A Consocial conta com a parceria dos governos estaduais, municipais e de entidades da 
sociedade civil organizada na realização das etapas preparatórias. A 1ª Consocial de 
Pernambuco foi realizada pelo Governo de Pernambuco, sob a coordenação de três 
secretarias da (Articulação Social e Regional, Casa Civil, Controladoria Geral do 
Estado), entre os dias 2 e 4 de abril de 2012. Foi convocada por decreto do governador 
Eduardo Campos (Decreto Estadual nº 36.643), em nove de julho de 2011. 

A Conferência sobre Transparência e Controle Social tem como tema central “A 
Sociedade no Acompanhamento e Controle da Gestão Pública” e deverá mobilizar, em 
suas diversas instâncias, mais de um milhão de pessoas. Todo debate gerado contribuirá 
para a elaboração do primeiro Plano Nacional sobre Transparência e Controle Social. 
 
 
 


