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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Acrescenta o Artigo 58-K à Resolução nº 263, de 

19 de novembro de 1990 - Regimento Interno. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 15, item 1, letra "m", da 

Resolução 263/90, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1° -

Art. 2°-

Acresça-se o seguinte Artigo 58-K à Resolução nº 263, de 19 de 
novembro de 1990- Regimento Interno: 

"Art. 58-K Nos casos de pandemia, instabilidade institucional, 
calamidades de grandes proporções ou guerra fica 
permitido que as Audiências Públicas obrigatórias 
convocadas pela Comissão Interpartidária sejam feitas 
pelo sistema de plenário virtual, por meio de 
videoconferência ou ferramenta similar." 

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 27 de abril de 2020 . 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O presente Projeto de Resolução tem a finalidade de permitir a 

realização das Audiências Públicas obrigatórias convocadas pela Comissão 

Interpartidária pelo sistema de plenário virtual, por meio de videoconferência ou 

mecanismo similar, nos casos de pandemia, instabilidade institucional, calamidades 

de grandes proporções ou guerra. 

Tal medida viabiliza que as referidas audiências sejam promovidas 

• virtualmente, possibilitando assim o cumprimento da legislação vigente, que obriga 

a sua realização. 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru estabelece, em 

seu artigo 58-H, que são obrigatórias as seguintes audiências: aquelas realizadas 

em cumprimento às regras da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; as 

realizadas para subsidiar a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias; 

as realizadas para discussão de desempenho do plano plurianual do exercício 

anterior e os resultados por ele alcançados, bem como as perspectivas de 

fechamento do ano corrente sob o mesmo prisma, em trabalho desenvolvido pelos 

órgãos da administração municipal; e aquelas realizadas para avaliar a proposta 

orçamentária a ser encaminhada à Câmara Municipal para o exercício seguinte. 

• Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta 

propositura com a máxima urgência. 

Bauru, 27 de abril de 2020. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Extraordinária realizada por meio de 

plenário virtual no dia 27 de abril de 2020, o projeto 

foi encaminhado para parecer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação. O Presidente da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Vereador Alexssandro Bussola, nomeou como 

Relator o Vereador Marcos Antonio de Souza, que 

emitiu parecer pela normal tramitação, sendo 

acompanhado pelos demais membros. Em 

seguida, o projeto foi aprovado nas duas Sessões 

Extraordinárias realizadas por meio de plenário 

virtual no dia 27 de abril de 2020 Publicar a 

respectiva Resolução. Após, arquive-se. 
Bauru, 27 de abril de 2020. 

sidente 

Atendido o despacho. Segue a Resolução e a sua 

publicação e os autos para o arquivo. 

Bauru, 27 de abril de 2020. 

~~-11:tl.lm"L 
RONALDO jOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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RESOLUÇÃO Nº 571 
De 27 de abril de 2020 

Acrescenta o Artigo 58-K à Resolução n' 
263, de 19 de novembro de 1990 -
Regimento Interno. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 15, item 1, letra 
"m", da Resolução 263/90, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1 º -

Art. 2°-

Acresça-se o seguinte Artigo 58-K à Resolução nº 263, de 19 de 
novembro de 1990- Regimento Interno: 

"Art. 58-K Nos casos de pandemia, instabilidade institucional, 
calamidades de grandes proporções ou guerra fica 
permitido que as Audiências Públicas obrigatórias 
convocadas pela Comissão Interpartidária sejam 
feitas pelo sistema de plenário virtual, por meio de 
videoconferência ou ferramenta similar." 

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 27 de abril de 2020. 

OSÉ ROBE 

YAS 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, 
na mesma data. 

~~~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Cumpridas as exlgõncl.ts leg;ik\ 
encaminha-se (1) presente pror.ns~o 
ao $cr'l'iço de Microfdmagcm e 
Arquivo. (o ;l 
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01'etorla do. ~o Legislativo 


