Salvador, 15 de Janeiro de 2016.
OF. Nº. 26/2016

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Salvador
Ladeira da Praça, s/n, Centro
Câmara Municipal de Salvador, CEP: 40020-010. Telefone: (71) 3202-9600

Prezado Senhor,

O FÓRUM – A Cidade Também é Nossa, agremiador de 38 entidades da sociedade
civil organizada, no uso de suas atribuições, vem, perante esta Câmara, através da equipe do
Participa Salvador, com fulcro no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB), c/c art. 40, §4º, II e III da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), c/c art. 1º, parágrafo único, I;
art. 3º, II; art. 5º; art. 6º, I; art. 7º, II, VII a) e §4º; art. 8º, caput e §1º, V e VI; art. 9º, II; art. 11, §1º,
todos da Lei Federal nº 12.527/11 (Lei da Transparência), apresentar as seguintes contribuições:
01) Quanto ao “formulário de contribuições” disponível no site da CMS, é importante
que todas

contribuições

ja enviadas

e eventualmente comentadas sejam

publicadas para conhecimento geral da população;
02) Para uma melhor compreensão dos documentos disponíveis no site da CMS, é
importante que haja melhor descrição destes documentos, como sua autoria,
descrição de cada quadro, nome e número oficial do produto, conforme termo de
referência, data e documento correspondente de validação da Prefeitura;
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03) Por fim, para o fiel cumprimento da Lei de Transparência, é necessário que a ata e
a gravação da audiência pública sejam disponibilizadas no site da Câmara de forma
a facilitar o acompanhamento da população sobre as discussões relacionadas ao
Projeto de Lei do PDDU.
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