
 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITUTRA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

Lei Nº. 12/2006. 
 

 

Cria, no Âmbito do Município de Lagoa Seca-PB, 

O Programa da Agenda 21 Local e da Outras 

Previdências.                                                                    

 
        

O Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte 

Lei. 
 

 

Art. 1º - Fica Criado no Município de Lagoa Seca-PB, O Programa Agenda 21 local, 

“com a finalidade de normatizar, facilitar e integrar as ações necessárias ao 

planejamento sócio-econômico-ambiental participativo”, no âmbito municipal. 
 

Art. 2º - Para a execução do “Programa Agenda 21 local”, será instituído através de 

Decreto do Chefe do Poder Executivo o “Fórum 21”, cujo Estatuto, Regimento e Grupo 

Executivo, serão definidos também, por Decreto do Prefeito Municipal. 
 

Art. 3º - O “Fórum 21” será composto de forma paritária por representantes do Poder 

Público e da sociedade civil organizada, nomeados pelo Prefeito Municipal a saber: 
 

 I – Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 

 II – Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, 

Turismo e Lazer; 

 III – Um representante da Secretaria Municipal de Administração; 

 IV – Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 V – Um representante da Câmara de Vereadores; 

 VI – Um representante da EMATER; 

 VII – Um representante da EMEPA; 

 VIII – Um representante do Colégio Agrícola; 

 IX – Um representante da Curadoria do Meio Ambiente; 

 X – Um representante da Sociedade dos Amigos da Cidade – SAC; 

 XI – Um representante do Clube de Mães Virgem dos Pobres; 

 XII – Um representante da Igreja Católica; 

 XIII – Um representante das Igrejas Evangélicas; 

 XIV – Um representante da Maçonaria; 

 XV – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

 XVI –Um representante das Associações Comunitárias Rurais. 

http://www.quatrocantos.com/clipart/brasoes_do_brasil/brasoes_brasil/pb.jpg


 Parágrafo Único – Cada entidade indicará também um suplente que representará 

o membro titular na sua ausência. 
 

Art. 4º - As atividades dos membros do “Fórum 21” serão exercidas a título gratuito. 
 

Art. 5º - São atribuições do “Fórum 21” : 
 

I - Representar os interesses da comunidade; 
 

II - Propor Grupos de Trabalho Temáticos; 
 

III - Fornecer subsídios à Câmara de Vereadores e ao Governo Municipal sobre 

a formulação de políticas públicas; 
 

IV - Sugerir alocação de recursos do Governo Federal, Estadual, de entidades 

nacionais e internacionais do âmbito público e privado, para o financiamento e apoio de 

ações desenvolvidas pelo Fórum 21; 
 

V - Encaminhar e divulgar relatórios de suas atividades ao Poder Executivo 

Municipal. 
 

Art. 6º - Para apoiar as atividades do “Fórum 21”, o Governo Municipal fará estudos das 

condições socioeconômicas e ambientais do município, no prazo de 12 (doze) meses, a 

contar da regulamentação desta lei. 
 

Parágrafo Único - O Governo Municipal elaborará um Banco de Dados 

Socioeconômico e ambiental, a partir dos resultados desse estudo e o disponibilizará aos 

membros do Fórum 21. 
 

Art. 7º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
 

a- Grupo de trabalho temático: grupo de pessoas imbuídas de pesquisar, 

fiscalizar e verificar temas, ações e procedimentos específicos a uma área do município, 

discutindo e hierarquizando diretrizes e resoluções sobre políticas setoriais e obras para 

todo município, orientando a discussão da “Agenda 21 local”. 
 

b- Banco de dados Sócio-econômico-ambiental: conjunto de informações 

estatísticas e geográficas e de registros administrativos para auxiliar o planejamento do 

“Programa da Agenda 21 local”. 
 

c- Planejamento Participativo: processo de discussão e de debates públicos na 

formulação de políticas públicas, planos de ação, orçamentos e estratégias. 

 

Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
  
Art.9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca - PB, 22 de junho de 2006. 

 

 

 

 

Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Municipal 


