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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 223/2013
 

Obriga à todos os órgãos de imprensa televisiva, radiofusora e
impressa itajaienses que, ao publicar matérias de cunho criminal,
divulguem a naturalidade dos supostos autores dos fatos delituosos
noticiados e dá outras providências

 
 
            Art. lº - Torna-se obrigatório à todos os órgãos de imprensa televisiva, radiofusora e
impressa itajaienses que, ao publicar matérias de cunho criminal, divulguem a naturalidade dos
supostos autores dos fatos delituosos noticiados.

Parágrafo Único: É obrigatória também a divulgação do tempo de residência no município de Itajaí
do suposto autor do crime, caso assim ocorra.

Art. 2º - O Executivo Regulamentará a presente Lei no prazo de noventa dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, caso necessárias, correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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JUSTIFICATIVA:
 

O presente PLO tem a única finalidade de ampliar os conhecimentos do público itajaiense e
da Administração Pública sobre a população fixa e transitória de nossa cidade.

Através deste conhecimento, ficará mais fácil a criação de políticas públicas de auxílio às pessoas
provenientes de outros municípios, melhorando a sua qualidade de vida e priorizando novas e boas
oportunidades de moradia, emprego etc.

Desta forma, diante da melhoria à população que este PLO está propício a trazer, solicito o apoio
dos demais Vereadores desta Casa de Leis.
 
 

SALA DAS SESSÕES, EM 07 DE MAIO DE 2013.
 

DOUGLAS CRISTINO DA SILVA
VEREADOR – PSD


