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 LEI MUNICIPAL Nº. 2.018/2013 

 

"Institui reuniões públicas para prestação 

de informações pelos Secretários 

Municipais e Procurador Geral do Município 

de Brumadinho, a população, sobre a 

atuação e projetos da respectiva pasta e dá 

outras providências." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam instituídas em Brumadinho, através da presente Lei, reuniões públicas com 

o objetivo de que todos os Secretários Municipais da Prefeitura e o Procurador Geral do 

Município fiquem obrigados a prestar informações a população em geral, sobre a atuação 

e projetos da respectiva Secretaria Municipal e Procuradoria Geral do Município, além de 

servir espaço de oitiva, de pedido de esclarecimentos, perguntas, críticas e/ou sugestões 

da população. 

 

Art. 2º - As reuniões públicas a que se refere o artigo 1º acontecerão mensalmente, 

conforme o disposto nesta Lei. 

 

Art. 3° - As reuniões públicas serão coordenadas pelos titulares das seguintes Secretarias, 

nos seguintes meses: 

 

I. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: fevereiro; 

II. Secretaria Municipal de Planejamento: marco; 

III. Secretarias Municipais de Governo e de Administração: abril; 

IV. Secretaria Municipal de Obras: maio; 

V. Secretaria Municipal de Meio Ambiente: junho; 

VI. Secretaria Municipal de Saúde: julho; 

VII. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura: agosto; 
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VIII. Secretaria Municipal de Ação Social: setembro; 

IX. Secretaria Municipal de Educação: outubro; 

X. Secretara Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e 

Abastecimento: novembro; 

XI. Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral: dezembro. 

 

Art. 4º - As reuniões públicas a que se refere o artigo 1º acontecerão na Sede do Poder 

Legislativo Municipal, na última terça feira de cada mês ou na terça feira seguinte, se a 

última for feriado nacional ou municipal, e terão início as 19h30 (dezenove horas e trinta 

minutos). 

 

Art. 5º - As reuniões públicas a que se refere esta Lei serão organizadas de tal forma que 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) do tempo seja reservado para que a população faça 

uso da palavra, falada ou escrita, dando aos populares a oportunidade de solicitar 

esclarecimentos, fazer perguntas, críticas e/ou dar sugestões. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 25 de novembro de 2013. 

  

  

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 26.11.2013) 
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