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PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o envio de Informações à Camara de 
Vereadores sobre as indicações e os requerimentos 
remetidos ao Poder Executivo Munlclpal e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

O Poder Executivo Municipal informará diretamente ao vereador 
requerente, com cópia à Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara 
Municipal, qual o encaminhamento dado às indicações e aos 
requerimentos (pedidos de providências) aprovados pelo Poder 
Legislativo Municipal e remetidos ao Poder Executivo Municipal. 

As informações do Poder Executivo Municipal deverão conter, no 
mínimo: 
1 - A data de recebimento, na Prefeitura, da indicação ou 

requerimento, conforme protocolo; 
li - A data do encaminhamento à secretaria ou setor competente; 
Ili - Quais foram as medidas adotadas para atender ao que foi 

requerido ou explicação detalhada sobre a impossibilidade de 
atendimento; 

IV - Qual a provável data de concretização do solicitado, em caso 
de atendimento. 

Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por até 
mais 15 (quinze) dias, para que o Poder Executivo Municipal faça o 
envio das informações conforme disposto nesta lei. 

Parágrafo Único Transcorridos 30 (trinta) dias da data do envio da informação, 

Art. 4° 

Art. 5° 

caso ainda não tenha sido concretizado o atendimento ao requerido ou 
caso não tenham sido finalizados as providências necessárias ao 
atendimento, nova informação deverá ser enviada mencionando: 
a) O motivo pelo qual o requerido ainda não foi atendido; 
b) Qual a provável data da concretização do atendimento; 
c) Se o atendimento não for possível, justificar o motivo. 

Esta Lei não contempla os pedidos de informação requeridos com base 
no Artigo 18 da Lei Orgânica, que já possuem regulamentação própria. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de julho de 2019. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Este Projeto de Lei tem como objetivo dar um retorno à população 

sobre as indicações e os requerimentos (pedidos de providências), de autoria dos 

Senhores Vereadores, que são encaminhados ao Poder Executivo Municipal. 

Ocorre que, na maioria da das vezes, os munícipes remetem tais demandas aos 

parlamentares para que os mesmos possam encaminhá-las à Prefeitura Municipal 

de Bauru, mas queixam-se quando não obtêm sequer respostas dessas 

solicitações. 

• Atualmente, conforme legislação vigente, o Poder Executivo Municipal 

tem a obrigação apenas de dar respostas aos pedidos de informação requeridos 

com base no Artigo 18 da Lei Orgânica, porém as indicações e os requerimentos 

também são de suma importância por representarem . as necessidades dos 

cidadãos, que pedem melhorias e até soluções aos serviços públicos prestados no 

município de Bauru. 

Neste sentido, a população tem o direito de obter respostas e/ou 

informações sobre as demandas por ela pleiteadas ao Executivo, com o intermédio 

dos Vereadores. Com esses dados também há condições de serem dados 

esclarecimentos mais precisos ao cidadão que fez tal solicitação. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos ilustres pares para a aprovação 

• do Projeto de Lei ora apresentado. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa 

homenagem. 

Bauru, 29 de julho de 2019. 

PROCEDIMENTOS l.!G!~.U.TiVOS 

Sega!la 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~ih\~ ~\j\ ~~\}o_-

ALEXSSA RO BUSSOLA 
idente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C!.)RAÇÃODE 
SAO PAULO 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

sua normal tramitação por esta Casa de Leis . . 
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 de julho de 

Relator 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 
' Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MARCOS ANT'U(!I\J 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

30 de julho de 2019 . 

LEXSSAN O BUSSOLA 

Pres tiente 

1 
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Proc. nº 156/2019 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICAT 

APROVADA 
.---::----,;;__{; 

Em, _ _;:,~~..J ---1, 
o 

O "caput" do Art. 3° do Projeto de Lei q e dispõe sob o envi de 
informações à Câmara de Vereadores sobre as indicaç=...__.,.__.,,,,. requerime tos 
remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências, processado sob 
nº 156/19, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 3° - Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por até mais 30 (trinta) dias, para que o 
Poder Executivo Municipal faça o envio das informações 
conforme disposto nesta lei." 

Bauru, 07 de agosto de 2019 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em11 de ~ de 2019 . 

• 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e da Emenda às folhas 07 . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
14 de agosto de 2019. 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação por esta Casa do Projeto e da 

• Emenda às folhas 07. 
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

~1~;:00 P~~SARO L 

Sala de Reuniões, em 
14 de agosto de 2019. 

ALEXS ANDRO BUSSOLA 
Membr 

Ov\.,o,. - / Cí! 1'V t,t. ~ 
CHIARA NIERI BASSETTO 
Membro 

LUIZ 
Membro 
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VOTAÇÃO NOMINAL 
REQUERIDA POR t1~ ~ Jt_, ~ 

PROCESSO N" ~G ' 
ASSUNTO: __ , Q:? 

DATA: 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 1 

02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA a, 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO 1 
04 -FÁBIO SARTORI MANFRINATO 3 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GÓES ~ 
06 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 

07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 5 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA ç, 
09 - MANOEL AFONSO LOSILA -=(-
1 O - MARCOS ANTONIO DE SOUZA t 
11 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN '.) 

12 - NATALINO DAVI DA SILVA 1 (') 

13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE \\ 
14 - ROGER BARUDE ,i 
15 - SERGIO BRUM 1~ 
16 - TELMA GOBBI 2, 
17 -YASMIM NASCIMENTO 14 

TOTAL ._ 
CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( J 11 ) 
VOTOS. 

WJe ~"-.'.~ 
DIRETORIA AWo';"o LEGIS --oac---
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Emenda de folhas 07 foi encaminhada à 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

para análise e parecer. Nomeado Relator, o 

Vereador Natalino Davi da Silva opinou pela 

normal tramitação sendo acompanhado pelos 

demais membros da Comissão. Colocada em 

votação, referida emenda foi aprovada com 

votos contrários dos Vereadores Chiara 

Ranieri Bassetto e Teima Gobbi. O projeto foi 

aprovado em Primeira Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 26 de agosto de 

2019, incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 27 de agosto de 2019 . 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o envio de informações à camara de 
Vereadores sobre as indicações e os 
requerimentos remetidos ao Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências. 

A GAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Ar!. 1° 

Art. 2° 

Ar!. 3° 

O Poder Executivo Municipal informará diretamente ao vereador requerente, com 
cópia á Diretoria de Apoio Legislativo da Gamara Municipal, qual o 
encaminhamento dado ás indicações e aos requerimentos (pedidos de 
providências) aprovados pelo Poder Legislativo Municipal e remetidos ao Poder 
Executivo Municipal. 

As informações do Poder Executivo Municipal deverão conter, no mínimo: 
1 · A data de recebimento, na Prefeitura, da indicação ou requerimento, 

conforme protocolo; 
li· A data do encaminhamento á secretaria ou setor competente; 
Ili • Quais foram as medidas adotadas para atender ao que foi requerido ou 

explicação detalhada sobre a impossibilidade de atendimento; 
IV • Qual a provável data de concretização do solicitado, em caso de 

atendimento. 

Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por até mais 30 
(trinta) dias, para que o Poder Executivo Municipal faça o envio das informações 
conforme disposto nesta lei. 

Parágrafo Único Transcorridos 30 (trinta) dias da data do envio da informação, caso ainda 

Art. 4° 

Art. 5° 

Membro 

não tenha sido concretizado o atendimento ao requerido ou caso não tenham sido 
finalizados as providências necessárias ao atendimento, nova informação deverá 
ser enviada mencionando: 
a) O motivo pelo qual o requerido ainda não foi atendido; 
b) Qual a provável data da concretização do atendimento; 
c) Se o atendimento não for possível, justificar o motivo. 

Esta Lei nao contempla os pedidos de informação requeridos com base no Artigo 
18 da Lei Orgânica, que já possuem regulamentação própria. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 27 de agosto de 2019. 

ALEXSSAND 
Presi ente 

Membro 

DAVI DA SILVA 

< f'ubiclçao da Púl ne 
rn:Mo cr.mtds Bauru. 

ARUDE Dia1!..J..ilJ 19 às 111. 1J) . 

OiRETORIA lll:l LEGISI.ATNO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 02 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

Pres dente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

Mk~~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7361 
De 02 de setembro de 2019 

Dispõe sobre o envio de informações à Cãmara de 
Vereadores sobre as indicações e os requerimentos 
remetidos ao Poder Executivo Municipal e dâ outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

O Poder Executivo Municipal informará diretamente ao vereador requerente, com 
cópia à Diretoria de Apoio Legislativo da Gamara Municipal, qual o encaminhamento 
dado às indicações e aos requerimentos (pedidos de providências) aprovados pelo 
Poder Legislativo Municipal e remetidos ao Poder Executivo Municipal. 

As informações do Poder Executivo Municipal deverao conter, no mlnimo: 
1 - A data de recebimento, na Prefeitura, da indicaçao ou requerimento, 

conforme protocolo; 
li - A data do encaminhamento à secretaria ou setor competente; 
Ili - Quais foram as medidas adotadas para atender ao que foi requerido ou 

explicaçao detalhada sobre a impossibilidade de atendimento; 
IV - Qual a provável data de concretizaçao do solicitado, em caso de 

atendimento. 

Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por até mais 30 
(trinta) dias, para que o Poder Executivo Municipal faça o envio das informações 
conforme disposto nesta lei. 

Parágrafo Único Transcorridos 30 (trinta) dias da data do envio da informaçao, caso ainda nao 

Art. 4° 

Art. 5° 

tenha sido concretizado o atendimento ao requerido ou caso nao tenham sido 
finalizados as providências necessárias ao atendimento, nova informaçao deverá ser 
enviada mencionando: 
a) O motivo pelo qual o requerido ainda nao foi atendido; 
b) Qual a provável data da concretizaçao do atendimento; 
c) Se o atendimento nao for possível, justificar o motivo . 

Esta Lei nao contempla os pedidos de informaçao requeridos com base no Artigo 18 
da Lei Organica, que já possuem regulamentaçao própria. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 02 de setembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ \~' Àk~ 
RONALDO JOSÉ SCHfAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 157/19 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7361 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o envio de 
informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações e os 
requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá 
outras providências; 

7362 de autoria deste Legislativo, que cria as honrarias "Medalha, Colar 
e Faixa de Mérito do Museu Histórico e Militar de Bauru"; 

7363 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação, no âmbito do Município de Bauru, de avisos com o 
número do Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher (Disque 
180). 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

JOSÉR 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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Of.DAL.SPL.PM. 184/19 

Bauru, 25 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 38 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, comunicamos que o prazo para se apor Veto ao Autógrafo nº 

7361 está encerrado, assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme 

determina o Parágrafo 6° do Artigo citado, providencie a publicação da respectiva 

Lei. 

No aguardo de uma manifestação de Vossa Excelência, 

subscrevemo-nos renovando nossos protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 332/19 
P. 128.379/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 20 de setembro de 2.019 . 

É o presente para e · ai nº 7.254/19 que dispõe sobre o 
envio de informações à Câmara de tos remetidos ao Poder Executivo 
Municipal e dá outras providênci 

Atenciosas audações, 

CLOD 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 128.379/19 

PROC. N9. _ 1·_.5. ~ -t-13;J 
FOLHAS _::1~~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.254. DE 20 DE SETEMBRO DE 2.019 
Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de 
Vereadores sobre as indicações e os requerimentos 
remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municfpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2° 

O Poder Executivo Municipal informará diretamente ao vereador requerente. com cópia à Diretoria de Apoio 
Legislativo da Câmara Municipal, qual o encaminhamento dado às indicações e aos requerimentos (pedidos de 
providências) aprovados pelo Poder Legislativo Municipal e remetidos ao Poder Executivo Municipal. 

As informações do Poder Executivo Municipal deverão conter, no mínimo: 

I - A data de recebimento, na Prefeitura, da indicação ou requerimento, confonne protocolo; 
II - A data do encaminhamento à secretaria ou setor competente; 
III - Quais foram as medidas adotadas para atender ao que foi requerido ou explicação detalhada sobre a 

impossibilidade de atendimento; 
IV - Qual a provável data de concretização do solicitado, em caso de atendimento. 

Art. 3° Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por até mais 30 (trinta) dias, para que o Poder 
Executivo Municipal faça o envio das informações conforme disposto nesta lei. 

Parágrafo único. Transcorridos 30 (trinta) dias da data do envio da informação, caso ainda nl!o tenha sido concretizado o 
atendimento ao requerido ou caso não tenham sido finalizados as providências necessárias ao atendimento. 
nova infonnação deverã ser enviada mencionando: 

a) O motivo pelo qual o requerido ainda não foi at 
b) Qual a provável data da concretização do ate 1mento, 
c) Se o atendimento não for possfvel,justifi o motivo. 

Art. 4° Esta Lei não contempla os pediª00_.,..-,;;:;;::::::;t;;~:;::,,, com base no Artigo 18 da Lei Orgânica, que já 
possuem regulamentação 

Art. 5° 

Bauru, 20 de lembro de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

s 
JURÍDICOS 

Cumpridas as cxlgõnc.la• levat)a 
encaminha•se o presente processo 
ao SorYiço Qe Mlc:.rofllmlil~ • 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 
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Ol<vtoria de Al' 7•'•-
EIRO 

!CAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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