
Projeto de Lei nº 57/19, que cria o Conselho 
Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, 
estabelecendo suas atribuiçõe:3 

PREFEITO MUNICIPAL 



• 

• 

OF. EXE Nº 263/19 
P. 70.246/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu iicipal de Bauru 
Diretoria de ~paio Legislativo 

1 2 A60. 7.019 

EN, 1 RA 
Hora l ~ll% (a) 
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Bauru, 05 de agosto de 2.019. 

É o presente para envi Lei nº 57/19, que cria o Conselho 
Curatorial da Pinacoteca Municipal de Ba endo s posição. 

Atenciosas sauda es, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Lei Municipal nº 6.515/14. 

À 
D.A.L. 
P/ !,~;tu:-n no Expediente 
,~ ~ ~J::js.?:i :Jr::hi~ria cio 
d'~·, _!1._ .. :. ~1.~'-..J;/_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU .. --·-·- -··-· 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 57/19 
Cria o Conselho Curatorial da 
Pinacoteca Municipal de Bauru, 
estabelecendo suas atribuições e 
composição. 

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

Art. l º Fica criado o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura, órgão colegiado, de caráter consultivo, fiscalizador, propositivo e 
deliberativo nas matérias relacionadas às artes visuais, exposições, workshops, oficinas e afins que 
tenham lugar na Pinacoteca Municipal de Bauru . 

a.,, 

Parágrafo único. A composição do Conselho será definido em decreto, assegurada a participação popular, bem 
como de pessoas e entidades de notória especialização na área de atuação do órgão. 

Art. 2° 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Compete ao Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, entre outras atribuições: 

1- definir procedimentos das aquisições para o acervo quer seja através de doações e/ou 
aquisições advindas de exposições organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura; 

II - orientar o recorte temporal da produção artística que caberá à Pinacoteca salvaguardar; 

1ll - aconsellhar uma política de doações, aquisições e descarte de obras de arte, segundo 
critérios de qualidade artística, técnica e/ou importância e singularidade histórico-artística 
para o Município de Bauru; 

IV - análise e avaliação das aquisições e/ou doações e descarte; 

V- tomar conhecimento do calendário anual das exposições na Galeria Angelina Messenberg 
e Casa Ponce Paz, havendo a possibilidade, e sugerir na composição dos mesmos; 

VI - cooperar na realização de um evento coletivo anual em prol das Artes Visuais; 

Vil - convovar o organizar a Conferência Municipal do Conselho Curatorial da Pinacoteca 
Municipal de Bauru, preferencialmente a cada 02 (dois) anos, buscando a integração entre 
as etapas municipais, estaduais e nacional, quando houver; 

VIII - monitorar o cumprimento das deliberações da Conferência Nacional de Conselhos 
Curatoriais; 

IX - zelar pelo acesso dos cidadãos a dados e informações de interesse público, informando ao 
Secretário Municipal de Cultura sobre eventuais descumprimentos desse direito 
fundamental; 

X - constituir, consolidar e ampliar, estudar. salvaguardar e comunicar um acervo 
museológico, arquivístico e bibliográfico de artes visuais, produzido por artistas 
brasileiros ou intrinsecamente relacionado com a cultura brasileira, seus edificios e 
memórias, visando o aprimoramento da experiência do público com as artes visuais, e o 
estímulo à produção e ao conhecimento artísticos, ações exclusivas deste Conselho; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 57/19 

Ar!. 3º 

Art. 4° 

Ar!. 5º 

XI - indicar ao Poder Público fonnatos e tecnologias adequadas à disponibilização de dados e 
informações, de acordo com padrões abertos. 

DO FUNCIONAMENTO 

As atas das reuniões e as resoluções do Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru 
estarão disponíveis mediante solicitação, por escrito, do munícipe. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

O Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru deverá elaborar o seu regimento interno 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da designação dos Conselheiros pelo Prefeito . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

2 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

·1~iTif~---=m--, 
~ -.v-, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
05, agosto, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 
cria o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, estabelecendo suas atribuições e composição. 

O Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru terá deveres distintos do Conselho 
Municipal de Cultura, já que buscará sempre a avaliação de artes visuais, seus acervos e exclusivamente as obras, 
inclusive algumas de elevado valor artístico como pintura, gravura, objeto, vídeo e fotografia. 

O referido Conselho busca ainda, constituir, consolidar e ampliar, estudar, salvaguardar e 
comunicar um acervo museológico, arquivístico e bibliográfico de artes visuais, produzido por artistas brasileiros ou 
intrinsecamente relacionado com a cultura brasileira, seus ediflcios e memórias, visando o aprimoramento da 
experiência do público com as artes visuais, e o estimulo à produção oco ecimento artísticos, ações exclusivas 
deste Conselho . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.515, DE 14 DE MAIO DE 2.014 
Dispõe sobre a criação da PINACOTECA 
MUNICIPAL DE BAURU, e dá outras 
providências. 

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

Art. 1° Fica criada a PINACOTECA MUNICIPAL DE BAURU, destinada a guarda, preservação, catalogação 
e divulgação do acervo municipal de artes plásticas, subordinada a Secretaria Municipal de Cultura, 
Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural. 

Parágrafo único. Poderã a Pinacoteca Municipal reivindicar a incorporação ao seu acervo das obras que guarnecem ou 
venham a guarnecer dependências de outras unidades da Administração Pública Municipal, através de 
procedimento administrativo fundamentado e dirigido ao Secretário da pasta onde se encontra as obras 
pretendidas. 

Art. 2° 

Art. 3° 

A PINACOTECA MUNICIPAL DE BAURU, promoverá ações e eventos com o objetivo de 
valorização da arte como expressão da cultura. 

Constituem-se, igualmente, objetivos da Pinacoteca Municipal a gradual organização e implantação de: 

1 - oficinas de artes plásticas, em todas as suas modalidades; 

II - mostras e exposições, coletivas ou individuais; 

III - centro de estudo, pesquisa e difusão das artes plásticas; 

IV - serviço de biblioteca e documentação especializado; 

V - serviço de orientação atinente ao acervo próprio e ao de outras instituições do gênero; e 

VI - congressos, simpósios, seminãrios, conferências e outros eventos voltados ao aperfeiçoamento 
e a valorização de artistas e profissionais da cultura. 

Parágrafo único. Para garantir o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais identificadas com os seus objetivos, 
a Pinacoteca Municipal, com a prévia anuência do Secretário Municipal de Cultura, promoverá 
intercâmbio cultural e artístico com órgãos da Administração Pública Federal, Estaduais e Municipais, 
assim como entidades afins através das ações cooperadas. 

Art. 4° Fica criada uma Seção junto à Divisão de Museus do Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural 
da Secretaria Municipal de Cultura que será denominada de Seção Pinacoteca Municipal. 

Art. 5° A Pinacoteca Municipal de Bauru será instalada em próprio municipal, devidamente justificado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 6º O Poder Executivo incluirá nas propostas orçamentárias as dotações necessárias para o funcionamento 
da Pinacoteca Municipal. 

Art. 7° Deverão ser observados na criação da PINACOTECA MUNICIPAL DE BAURU todos os dispositivos 
de acessibilidade à cultura, dando autonomia de conhecimento e pesquisa a todas as pessoas. 

Art. 8° A presente lei será regulamentada por Decreto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua 
entrada em vigor. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.515/14 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de maio de 2.014. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ELSONREIS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 124/14 
P. 10.481/14 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 14 de maio de 2.014. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a LEI Nº 6.515/14, que dispõe sobre a criação da 
PINACOTECA MUNICIPAL DE BAURU, e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAOPAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

%%~Tu~ 
Em l3de ~ de2019. 

ALEXSSA OBUSSOLA 
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C!}RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

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 

13 de agosto d 19. 
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C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

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. 

MARCOSAN 
Membro 

É o nosso parecer. 

( 

Sala de Reuniões, em 

13 de agosto de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Pres· ente 

1 DA SILVA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 57/19, que cria o Conselho Curatorial da 
Pinacoteca Municipal de Bauru, estabelecendo suas atribuições e 
composições, processado sob nº 168/19, solicitamos o encaminhamento 
dos pareces da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos referentes ao 
projeto supraci o. 
Bauru, 13 de o to d 2019. 

,: 1 

J • 

TO MEIRA 

sidente da Câmara Municipal: 

Te elo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 13 d agosto de 2019. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 
Baur e de 2019 

Atendido o despacho supra. S gue cópia do ofício. 
Bauru, 13 de agosto de 2019. 

~~~D.Leiv 
RONALDO Jdsé scH1AvoNE 
Diretor de Apoio Legislativo 

CQRAÇÁO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 ·Centro· CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600 • Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 141/19 

Bauru, 14 de agosto de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 57/19, que cria o 

Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, estabelecendo suas 

atribuições e composições., processado sob nº 168/19, a fim de que Vossa 

Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela 

Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

JO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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/PROC. NV 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 1668/19 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 19 de agosto de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de B,iuru 
Diretoria de ~paio Legislativo 

.,.. .,,._ '_.. ........ ~ 
2 6 A60. 2019 

ENTRAtll 
Hora 11iUo (al ' 

Em resposta ao Of.DAL.SPL.PM nº 141/19, Processo 70246/19, no qual a 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, s · · encaminhamento dos pareceres da Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos referent ºnformaç s sobre o Projeto de Lei nº 57/19, que cria o 
Conselho Curatorial da Pinaco!le'~,ftt,i,itip!lk!J._ segue anexo cópia do solicitado . 

Praça das Cerejeiras, 1•59 - Vila Noeml - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: .,(14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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Processo 70.246/19 

[PROC. N2 ,1 Ç 8 
FOLHAS-=- /l ? 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

À Diretora da Procuradoria do Contencioso 

Vieram os autos para análise de viabilidade da criação do Conselho 

Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru. 

A Pinacoteca Municipal de Bauru é um órgão público vinculado ao 

Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de 

Cultura. Sua principal atribuição é atuar na preservação, pesquisa, ensino e difusão das 

Artes Visuais no Município de Bauru. 

Uma vez apontada pelo Secretário Municipal de Cultura a 

oportunidade e conveniência de criação do Conselho Curatorial da Pinacoteca 

Municipal de Bauru não há qualquer óbice jurídico a tal providência. Muito pelo 

contrário: tratando-se a cultura de tema extremamente sensível, é conveniente que sua 

promoção, preservação, ensino e difusão sejam objeto de amplos debates que 

envolvam toda a sociedade civil. No ponto ressalvo apenas que já há no Município de 

Bauru o Conselho Municipal de Cultura, devendo-se evitar que haja duplicidade de 

atribuições. 

Vale ressaltar que realmente é necessária lei em sentido formal para 

criar órgão público, nos tP.rmos do art. 48, XT, da CF, aplicado por simetria. Ademais, o 

Município de Bauru é competente para legislar sobre o tema, já que trata-se de 

intP.rP.ssP. lor.al, nos IP.rmos do art. 30, I, da CF. Por fim, o Prefeito Municipal é a 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

autoridade com poder para iniciar o processo legislativo respectivo, conforme o art. 61, 

§1°, II, "e", da CF, aplicado por simetria. 

Urna vez definida a possibilidade de criação do conselho 

mencionado, cumpre fazer uma sugestão, a ser submetida ao crivo do Secretário 

Municipal de Cultura. Entendo que melhor atende ao interesse público não se 

esmiuçar as atribuições e estrutura do órgão no projeto de lei a ser enviado à Câmara 

Municipal, deixando tal regulamentação para um eventual decreto do Prefeito 

Municipal. Tal postura facilita um eventual ajustamento do conselho para garantir sua 

posterior adequação às necessidades da Administração. 

Ante o exposto, sugiro a remessa destes autos ao Secretário 

Municipal de Cultura para ciência deste parecer e eleição da melhor entre as opções 

cabíveis, com posterior elaboração da respectiva minuta e retomo dos autos a esta 

Procuradoria. 

É o parecer. À consideração superior. 

Bauru, 16 de maio de 2019. 

ustavo Campos Abreu 
ocurador do Município 
OAB/SP n• 419/157 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

À Diretora da Procuradoria do Contencioso 1:~· :'jt:Sl Processo nº 70.246/19 

Vieram os autos para análise jurídica da minuta de projeto de lei de fls. 09/11. 

Conforme já apontado no parecer de fls. 03/04, "uma vez apontada pelo Secretário 

Municipal de cultura a oportunidade e conveniência de criação do Conselho Curatorial da Pinacoteca 

Municipal de Bauru, não há qualquer óbice jurídico a tal providência". Na oportunidade também 

ressaltei que "tratando-se a cultura de tema extremamente sensível, é conveniente que sua promoção, 

preservação, ensino e difusão sejam objeto de amplos debates que envolvam toda a sociedade civil". 

Desta feita, ratifico as considerações anteriores e deixo consignado que não vejo 

qualquer antijurídicidade no projeto encaminhado. Conforme também sugerido às fls. 03/04, 

relegou-se a composição do Conselho à regulamentação em ato normativo secundário. É 

necessário apenas deixar clara tal opção no projeto de lei a ser enviado ao Legislativo. Ademais, 

como qualquer órgão público, o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal deve estar 

vinculado a algum outro órgão ou entidade dentro da estrutura hierárquica do Município de 

Bauru. 

Para sanear tais pontos, sugiro que a redação do art. 12 passe a ser a seguinte, 

com as alterações sugeridas em destaque: 

Art. 1'1• Fica criado o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, 

vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, órgão colegiado, de caráter consultivo, 

fiscalizador, propositivo e deliberativo nas matérias relacionadas às artes visuais, 

exposições, workshops, oticinas e afins que tenham lugar na Pinacoteca Municipal 

de Bauru. 



ESTADO DE SÃO PAULO 

Parágrafo único. A composição do Conselho será definida em decreto, assegurada 

a participação popular, bem como de pessoas e entidades de notória especialização 

na área de atuação do órgão. 

Sem prejuízo da alteração acima proposta, sugiro também que sejam acolhidas as 

correções apostas em caneta na minuta de fls. 09/11. 

Ante o exposto, sugiro o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal 

de Cultura para conhecimento das alterações propostas e consolidação do texto. Caso a Pasta 

adira às modificações sugeridas neste parecer, o projeto consolidado deve ser remetido ao 

Gabinete do Prefeito para formalização e envio à Câmara Municipal. 

Bauru, 4 de julho de 2019. 

~ 
USTAVO CAMPOS ABREU 
Procurador do Município 
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À Chefe de Gabinete - Majô Jandreice 

Após tramitar na Secretaria de Negócios Jurídicos, encaminhamos às fls 
16/18 "Minuta de Projeto de Lei" para formalização e posterior envio à Câmara 
Municipal após aprovação desse Gabinete. 

Bauru, 19 de julho de 2019 

Atenciosamente, 

Secretário Municipal de Cultura 

Owco- SNrd-<cN, 
~ ClkQ_, OM-~ e.-~~ 
r+&- ~-/ ~~
~ !to ,,to, C,'Vj ~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~(Y\Q, ~ 

de 2019. 

'l~~ 
YA~ ~ASCIMENTO 

Presidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

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

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
28 de agosto de 2019. 

~~ o,~~ 
1 CHIARA RAN RI BASSETTO 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
28 de agosto de 2019. 

. 1 \) /~ 

0-"h, •AJ 

CHIARA R NIERI BASSETTO 
Relatora 

LUIZ 
Membro 

Membro 

Membro 

DRO BUSSOLA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~tz,.;.;J\ 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Presidente 
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lPROCN• 1t;g ~~~~ r1e:~ J : T 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
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COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, nada encontramos que 

impeça sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 
Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
04 de setembro de 2019. 

~TO 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 
final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
04 de setembro 19. 

FÁBIO SARTORI M 

Presidente 

;;;;:A< 
YA CIMENTO 

ora ' 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 09 de setembro de 2019, 

incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 1 O de setembro de 2019. 

Presidente 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

1 
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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 16 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

esidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

l9~~ "YYlC K~ 
D~EGO '.ü':TH~US CAR~ALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Leg1slat1vo em exerci cio 
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. ' SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7364 
De 17 de setembro de 2019 

Cria o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de 
Bauru, estabelecendo suas atribuições e composição. 

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

Art. 1° Fica criado o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, 
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, órgão colegiado, de 
caráter consultivo, fiscalizador, propositivo e deliberativo nas matérias 
relacionadas às artes visuais, exposições, workshops, oficinas e afins 
que tenham lugar na Pinacoteca Municipal de Bauru. 

Parágrafo único. A composição do Conselho será definida em decreto, 

Art. 2° 

assegurada a participação popular, bem como de pessoas e entidades 
de notória especialização na área de atuação do órgão. 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Compete ao Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, 
entre outras atribuições: 

1 - definir procedimentos das aquisições para o acervo quer seja 
através de doações e/ou aquisições advindas de exposições 
organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura; 

li - orientar o recorte temporal da produção artística que caberá à 
Pinacoteca salvaguardar; 

Ili - aconsellhar uma política de doações, aquisições e descarte de 
obras de arte, segundo critérios de qualidade artística, técnica e/ 
ou importância e singularidade histórico-artística para o 
Município de Bauru; 

IV - análise e avaliação das aquisições e/ou doações e descarte; 

V - tomar conhecimento do calendário anual das exposições na 
Galeria Angelina Messenberg e Casa Ponce Paz, havendo a 
possibilidade, e sugerir na composição dos mesmos; 

VI - cooperar na realização de um evento coletivo anual em prol das 
Artes Visuais; 

VII - convocar e organizar a Conferência Municipal do Conselho 
Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, preferencialmente 
a cada 02 (dois) anos, buscando a integração entre as etapas 
municipais, estaduais e nacional, quando houver; 

VIII - monitorar o cumprimento das deliberações da Conferência 
Nacional de Conselhos Curatoriais; 
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Art. 3° 

Art. 4° 

IX - zelar pelo acesso dos cidadãos a dados e informações de 
interesse público, informando ao Secretário Municipal de Cultura 
sobre eventuais descumprimentos desse direito fundamental; 

X - constituir, consolidar e ampliar, estudar, salvaguardar e 
comunicar um acervo museológico, arquivístico e bibliográfico de 
artes visuais, produzido por artistas brasileiros ou 
intrinsecamente relacionado com a cultura brasileira, seus 
edifícios e memórias, visando o aprimoramento da experiência 
do público com as artes visuais, e o estímulo à produção e ao 
conhecimento artísticos, ações exclusivas deste Conselho; 

XI - indicar ao Poder Público formatos e tecnologias adequadas à 
disponibilização de dados e informações, de acordo com 
padrões abertos. 

DO FUNCIONAMENTO 

As atas das reuniões e as resoluções do Conselho Curatorial da 
Pinacoteca Municipal de Bauru estarão disponíveis mediante 
solicitação, por escrito, do munícipe. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

O Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru deverá 
elaborar o seu regimento interno no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da designação dos Conselheiros pelo Prefeito. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

l9 ~ ~ e k~ 
DIEGO l\ffATHEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 



• 

• 

• 

1 

~âma,a~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 175/19 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

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

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7364 

7365 

Decreto nº 

1848 

de autoria desse Executivo, que cria o Conselho Curatorial da 
Pinacoteca Municipal de Bauru, estabelecendo suas atribuições e 
composições; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens 
móveis de propriedade da Prefeitura do Município de Bauru ao 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Vereadora Teima Gobbi, que dá denominação de 
Rua VINICIUS SOUZA FALCÃO a uma via pública da cidade . 

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

JO E 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

1Vlf""--L1.=~.e'.l::....,Pro~ 
páa. G 1 V no dia 1-::J- J.03 /J.2 

tS' 
DIEGO MATHEU~~ KANASHIRO 

Chefe do Ser,1 de l'r~ L 

fl 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N" 330/19 
P. 70.246/19 

Senhor Presidente, 

Atenciosas Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 18 de setembro de 2.019 . 

.,. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.252, DE 18 DE SETEMBRO DE 2.019 
Cria o Conselho Curatorial da Pinacoteca 
Municipal de Bauru, estabelecendo suas 
atribuições e composição. 

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

Art. 1° Fica criado o Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura, órgão colegiado, de caráter consultivo, fiscalizador, propositivo e 
deliberativo nas matérias relacionadas às artes visuais, exposições, workshops, oficinas e afins 
que tenham lugar na Pinacoteca Municipal de Bauru. 

Parágrafo único. A composição do Conselho será definido em decreto, assegurada a participação popular, bem 
como de pessoas e entidades de notória especialização na área de atuação do órgão . 

Art. 2° 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Compete ao Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru, entre outras atribuições: 

I - definir procedimentos das aquisições para o acervo quer seja através de doações e/ou 
aquisições advindas de exposições organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura; 

II - orientar o recorte temporal da produção artística que caberá à Pinacoteca 
salvaguardar; 

IIJ - aconsellhar uma política de doações, aquisições e descarte de obras de arte, segundo 
critérios de qualidade artística, técnica e/ou importância e singularidade histórico
artística para o Município de Bauru; 

IV - análise e avaliação das aquisições e/ou doações e descarte; 

V - tomar conhecimento do calendário anual das exposições na Galeria Angelina 
Messenberg e Casa Ponce Paz, havendo a possibilidade, e sugerir na composição dos 

• mesmos; 

VI - cooperar na realização de um evento coletivo anual em prol das Artes Visuais; 

VII - convovar o organizar a Conferência Municipal do Conselho Curatorial da Pinacoteca 
Municipal de Bauru, preferencialmente a cada 02 (dois) anos, buscando a integração 
entre as etapas municipais, estaduais e nacional, quando houver; 

VIII - monitorar o cumprimento das deliberações da Conferência Nacional de Conselhos 
Curatoriais; 

IX - zelar pelo acesso dos cidadãos a dados e informações de interesse público, informando 
ao Secretário Municipal de Cultura sobre eventuais descumprimentos desse difeito 
fundamental; 

X - constituir, consolidar e ampliar, estudar, salvaguardar e comunicar um acervo 
museológico, arquivístico e bibliográfico de artes visuais, produzido por artistas 
brasileiros ou intrinsecamente relacionado com a cultura brasileira, seus edificios e 
memórias, visando o aprimoramento da experiência do público com as artes visuais, e 
o estímulo à produção e ao conhecimento artísticos, ações exclusivas deste Conselho; 
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Art.3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

XI - indicar ao Poder Público fonnatos e tecnologias adequadas à disponibilização de 
dados e infonnações, de acordo com padrões abertos. 

DO FUNCIONAMENTO 

As atas das reuniões e as resoluções do Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal de Bauru 
estarão disponíveis mediante solicitação, por escrito, do munícipe. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

O Conselho Curatorial da Pinaco,te,.&-1,tl1IITTciii5l!lh!,o-J3. 
interno no prazo de 60 (ses 

ARMS 

deverá elaborar o seu regimento 
o dos Conselheiros pelo Prefeito. 

CIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

PINHEIRO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas as exlgltnclas logals 
oncaminha·se o presente processo 
ao Ser•iço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bouru~.2.-t:-J.l.::2." 
Dlrvtona ''-)º LoglolaHvo 




