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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal a respeito do cumprimento e execução 

por parte da municipalidade de Leis aprovadas pela 

Câmara Municipal e sancionadas pelo Chefe do 

Poder Executivo em vigência no nosso ordenamento 

jurídico. 

 

 

   Senhor Presidente,  

 

   Considerando que, dentre as funções primordiais da Câmara 

Municipal, está a de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme dispõe o caput do Art. 31 

da Constituição da República e o inciso “X”, do Art. 9º da Lei Orgânica do Município de 

Taubaté: 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 31 – A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 

Poder Executivo Municipal, na forma da lei. (destaque nosso) 

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ  

 

Art. 9º Compete privativamente à Câmara: (redação dada pela Emenda nº 38, 

de 23 de maio de 2007) 

I - ... 

X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da 

administração descentralizada; (destaque nosso) 

 

  Considerando que, no transcorrer do processo legislativo as leis aprovadas 

pela Câmara seguem para a Sanção ou Veto do Prefeito Municipal, conforme rito 

determinado pela Constituição Federal: 

 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei 

ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
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§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, 

e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado 

Federal os motivos do veto. 

 

  Considerando que, transcorrido o processo legislativo, após a sanção do 

Prefeito e publicação da lei, a mesma entrará em vigor em data por ela determinada, passando 

a ser obrigatória sua execução pela autoridade competente (Decreto-Lei nº 4657/1942, com 

redação dada pela lei nº 12376/2010 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – 

Arts. 2º e 6º). 

 

  Estando em vigor a lei, essa obriga a todos (Decreto-Lei nº 4657/1942, com 

redação dada pela lei nº 12376/2010 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – 

Arts. 3º), especialmente, o Chefe da Administração Pública (CF – Art. 37, caput – Princípio 

da Legalidade), assim o Prefeito Municipal que deixar de cumprir as Leis “..., sem dar o 

motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;”, pode vir 

incorrer em crime de responsabilidade: 

 

DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967. 

  

 

Dispõe sobre a 

responsabilidade dos 

Prefeitos e Vereadores, e dá 

outras providências. 

 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 

julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da 

Câmara dos Vereadores: (destaque nosso) 

I - ... 

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de 

cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por 

escrito, à autoridade competente; (destaque nosso) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20201-1967?OpenDocument
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   Considerando que, no arcabouço jurídico municipal encontramos as 

seguintes leis sancionadas pelo Chefe do Poder Executivo, as quais solicitamos informações a 

respeito das devidas execuções de suas obrigações impostas a quem de direito: 

 

Relação das leis: 

 

  

Nº da Lei Data entrada em vigor Autor Ementa 

Lei nº 4748, de 14 de 

março de 2013 

22 de março de 2013 Maria 

Tereza 

Paolicchi 

Dispõe sobre a criação da 

Feira de Quadrinhos no 

município de Taubaté. 

Lei nº 4779, de 28 de 

agosto de 2013 

30 de agosto de 2013 Jeferson 

Campos 

Dispõe sobre obrigatoriedades 

de publicação em edital do 

Executivo Municipal e dá 

outras providências. 

Lei nº 4780, de 29 de 

agosto de 2013 

30 de agosto de 2013 Nunes 

Coelho  

Disciplina a substituição das 

cestas básicas no Município 

de Taubaté por Cartão de 

Crédito Magnético 

Personalizado (Cartão Cesta 

Básica), aos servidores 

públicos municipais de menor 

remuneração bem como aos 

beneficiários de cesta básica 

cadastrados na Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão 

Social. 

Lei nº 4816, de 20 de 

novembro de 2013 

21 de novembro de 2013 Rodrigo 

Luis Digão 

Institui a Campanha 

FAIXA+SEGURA. 

Lei nº 4819, de 22 de 

novembro de 2013 

23 e 24 de novembro de 

2013 

Rodrigo 

Luis Digão / 

Bilili de 

Angelis 

Disciplina a pirotecnia e 

proíbe a realização de shows 

pirotécnicos em bares, casas 

de espetáculos e espaços 

fechados no município de 

Taubaté. 
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Lei nº 4841, de 20 de 

fevereiro de 2014 

21 de fevereiro de 2014 Alexandre 

Villela 

Dispõe sobre a proibição de 

dissecar um animal vivo com 

o propósito de realizar estudos 

de natureza anatomo-

fisiológica, assim como o uso 

de animais em práticas 

experimentais que provoquem 

sofrimento físico ou 

psicológico, sendo estas com 

finalidades pedagógicas, 

industriais, comerciais, ou de 

pesquisa científica, e dá outras 

providências. 

Lei nº 4877, de 4 

junho de 2014 

5 de junho de 2014 Paulo de 

Tarso 

Cardoso de 

Miranda 

Estabelece que a aquisição de 

livros para o abastecimento 

das bibliotecas públicas 

municipais deverá observar o 

montante de 5% de livros em 

formato acessíveis, para 

benefício de pessoas com 

deficiência visual. 

Lei nº 4898, de 14 de 

julho de 2014 

15 de julho de 2014 Rodrigo 

Luis Digão 

Dispõe sobre obrigar as 

Organizações Não 

Governamentais (ONGs), 

Associações, Fundações, 

Prestadores de Serviços e 

Cooperativas a divulgarem 

suas ações e prestações de 

contas na página da internet e 

à Câmara Municipal de 

Taubaté, quando receberem, a 

qualquer título, dinheiro, bens 

e valores públicos ou pela 

qual o município de Taubaté, 

ou que, em nome deste, 

assuma obrigações de 

natureza pecuniária. 
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Lei nº 4946, de 26 de 

novembro de 2014 

2 de dezembro de 2014 Neneca 

Luiz 

Henrique 

Dispõe sobre a transparência 

do Poder Público através de 

fotos nas planilhas de 

execução das empresas 

contratadas para a realização 

de construção e serviços no 

âmbito municipal. 

Lei nº 4957, de 30 de 

dezembro de 2014 

5 de abril de 2015 Douglas 

Carbonne 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de 

fornecimento gratuito de água 

potável pelas danceterias, 

salões de dança e 

estabelecimentos similares aos 

seus frequentadores. 

Lei nº 4958, de 30 de 

dezembro de 2014 

7 de janeiro de 2015 Paulo de 

Tarso 

Cardoso de 

Miranda 

Autoriza o Poder Executivo 

celebrar convênio com o 

Corpo de Bombeiros para 

ministrar curso de suporte 

básico aos diretores, 

professores e inspetores de 

alunos das escolas municipais. 

Lei nº 4985, de 11 de 

maio de 2015 

28 de maio de 2015 Alexandre 

Villela 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de realização 

de teste rápido para detecção 

da dengue nos hospitais 

particulares do município de 

Taubaté. 

Lei nº 4992, de 28 de 

maio de 2015 

29 de maio de 2015 Nunes 

Coelho / 

Diego 

Fonseca 

Autoriza o usuário a instalar 

equipamento eliminador de ar 

na tubulação do sistema de 

abastecimento de água e dá 

outras providências. 

Lei nº 5008, de 15 de 

julho de 2015 

17 de julho de 2015 Maria das 

Graças 

Gonçalves 

Institui a Política de 

Reciclagem de Entulhos de 

Construção Civil e dá outras 

providências. 
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Lei nº 5009, de 15 de 

julho de 2015 

15 de setembro de 2015 Gorete Dispõe sobre a 

disponibilização de cardápios 

em braile nos 

estabelecimentos que 

comercializam refeições de 

qualquer natureza no 

Município de Taubaté e dá 

outras providências. 

Lei nº 5011, de 15 de 

julho de 2015 

17 de julho de 2015 Diego 

Fonseca 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade em postos 

revendedores de combustíveis 

a exibição do valor percentual 

do litro do álcool/etanol em 

relação ao valor do litro da 

gasolina. 

Lei nº 5021, de 17 de 

julho de 2015 

22 de julho de 2015 Rodrigo 

Luis Digão 

Dispõe sobre a reserva de 

percentual das vagas de 

emprego em obras públicas 

para reinserção de pessoas 

atendidas pela política sobre 

drogas. 

Lei nº 5023, de 17 de 

julho de 2015 

12 de novembro de 2015 Rodrigo 

Luis Digão 

Dispõe sobre a Política 

Municipal Antipichação e a 

Proibição de Pichar no âmbito 

do município de Taubaté. 

Lei nº 5024, de 17 de 

julho de 2015 

22 de julho de 2015 Nunes 

Coelho  

Dispõe sobre o 

encaminhamento de 

reclamações ou sugestões, 

ocorrentes nas agências 

bancárias localizadas no 

município de Taubaté, aos 

órgãos de fiscalização e de 

proteção de defesa do 

consumidor, e dá outras 

providências. 
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Lei nº 5026, de 17 de 

julho de 2015 

22 de julho de 2015 Maria das 

Graças 

Gonçalves 

Estabelece diretrizes para a 

política municipal de 

atendimento às mulheres em 

situação de violência. 

Lei nº 5033, de 17 de 

julho de 2015 

23 de julho de 2015 Diego 

Fonseca 

Cria a campanha educativa 

“Estacione Consciente”, de 

respeito às vagas de 

estacionamento para idosos e 

portadores de necessidades 

especiais. 

Lei nº 5040, de 22 de 

julho de 2015 

25 e 26 de julho de 2015. Douglas 

Carbonne 

Autoriza o Senhor Prefeito 

Municipal a instituir a Bienal 

do Livro em Taubaté e dá 

outras providências. 

Lei nº 5056, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Rodrigo 

Luis Digão 

Dispõe sobre tornar 

obrigatório o planejamento 

prévio e efetivo treinamento 

para evacuações emergenciais 

na rede de ensino público e 

particular do município de 

Taubaté. 

Lei nº 5057, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Rodrigo 

Luis Digão / 

Neneca 

Luiz 

Henrique 

Acrescenta dispositivos na Lei 

nº 4.218, de 24 de dezembro 

de 2008. 

Lei nº 5058, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Diego 

Fonseca 

Autoriza o Poder Executivo a 

instituir o Direito de 

Informação do Cidadão em 

repartições públicas. 

Lei nº 5059, de 11 de 

setembro de 2015 

15 de outubro de 2015 Alexandre 

Villela 

Dispõe sobre a afixação na 

Rodoviária Velha de painéis 

eletrônicos com a 

identificação dos locais de 

saída e chegada das linhas, 

dos horários e integração do 

sistema de transporte coletivo. 
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Lei nº 5060, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Paulo de 

Tarso 

Cardoso de 

Miranda / 

Douglas 

Carbonne 

Autoriza o Poder Executivo 

instituir em todas as escolas 

da rede municipal e privada de 

ensino atividades pedagógicas 

com o objetivo de transmitir 

aos alunos informações sobre 

as consequências do uso de 

drogas lícitas e ilícitas. 

Lei nº 5061, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 João Vidal Dispõe sobre a 

regulamentação para 

instalação de feiras itinerantes 

e temporárias no Município de 

Taubaté. 

Lei nº 5062, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Douglas 

Carbonne 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de 

placas contendo os números 

dos telefones dos conselhos 

tutelares e dá outras 

providências. 

Lei nº 5066, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Carlos 

Peixoto 

Institui o Programa “Cidade 

Lixo Zero”. 

Lei nº 5068, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Jeferson 

Campos 

Institui o Cadastro de 

Programas Sociais do 

Município de Taubaté – 

CPSMT. 

Lei nº 5069, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Carlos 

Peixoto 

Dispõe sobre a divulgação do 

Disque Denúncia Nacional, 

Disque 100, em 

estabelecimentos públicos e 

privados no âmbito do 

Município de Taubaté. 

Lei nº 5072, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Jeferson 

Campos 

Dispõe sobre o reuso de água 

não potável no município de 

Taubaté e dá outras 

providências. 
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Lei nº 5073, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Vera Lucia 

Santos Saba 

Cria o sistema de reuso de 

água de chuva no Município 

de Taubaté para utilização não 

potável em condomínios, 

clubes, entidades, conjuntos 

habitacionais, industriais e 

comerciais. 

Lei nº 5074, de 11 de 

setembro de 2015 

15 de Março de 2016 Vera Lucia 

Santos Saba 

Regulamenta a iniciativa 

popular por meio da rede 

mundial de computadores no 

Município de Taubaté. 

Lei nº 5075, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Douglas 

Carbonne 

Dispõe sobre a proibição de 

que postos de combustíveis 

abasteçam combustível no 

veículo após ser acionada a 

trava de segurança da bomba 

de abastecimento. 

Lei nº 5078, de 11 de 

setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Vera Lucia 

Santos Saba 

Autoriza o Poder Executivo a 

instituir o programa de 

incentivo e desconto, 

denominado “IPTU VERDE” 

no âmbito do Município de 

Taubaté e dá outras 

providências. 

Lei nº 5089, de 14 de 

outubro de 2015 

15 de outubro de 2015 Rodrigo 

Luis Digão / 

Bilili de 

Angelis 

Dispõe sobre o agendamento 

telefônico de consultas 

médicas para pacientes idosos 

e/ou portadores de 

deficiências e demais 

pacientes previamente 

cadastrados nas Unidades de 

Saúde do município de 

Taubaté. 
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Lei nº 5098, de 9 de 

novembro de 2015 

12 de Abril de 2016 Alexandre 

Villela 

Estabelece normas para 

desembarque de passageiros 

do transporte coletivo urbano 

após as 22 horas em áreas 

consideradas de risco à 

integridade física dos usuários 

de ônibus, micro-ônibus e 

vans no município de Taubaté 

e dá outras providências. 

Lei nº 5105, de 30 de 

novembro de 2015 

16 de setembro de 2015 Rodrigo 

Luis Digão 

Dispõe sobre a criação do 

Selo Meu Imóvel sem 

Dengue. 

Lei nº 5106, de 30 de 

novembro de 2015 

02 de fevereiro de 2016 Rodrigo 

Luis Digão 

Torna obrigatória a exibição 

de vídeos educativos 

antidrogas nas aberturas de 

shows e eventos culturais no 

município do Taubaté e dá 

outras providências. 

Lei nº 5143, de 4 de 

janeiro de 2016 

8 de janeiro de 2016 Carlos 

Peixoto 

Dispõe sobre o Programa de 

incentivo ao cultivo das 

plantas “Citronela” e 

“Crotalária”, como método 

natural de combate à dengue 

no Município de Taubaté, e dá 

outras providências. 

Lei nº 5152, de 1º de 

março de 2016 

1 de Junho de 2016 João Vidal Dispõe sobre a proibição de 

publicidade de imagens 

sensuais ou de cunho 

pornográfico em painéis, 

outdoors ou assemelhados, 

nos casos que específica. 

Lei nº 5170, de 15 de 

abril de 2016 

16 e 17 de abril de 2016 Bilili de 

Angelis 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os 

hospitais, clínicas e 

laboratórios utilizarem 

protetor de pescoço em 

pacientes que serão 
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submetidos a exames de raios 

X odontológico, mamografia 

ou tomografia, e dá outras 

providências. 

Lei nº 5187, de 19 de 

maio de 2016 

21 e 22 de maio de 2016 Douglas 

Carbonne 

Dispõe sobre o animal 

comunitário no município de 

Taubaté. 

Lei nº 5189, de 31 de 

maio de 2016 

1º de junho de 2016 João Vidal Dispõe sobre o modo de 

funcionamento dos semáforos 

durante o período das 23 horas 

às 5 horas. 

Lei nº 5190, de 31 de 

maio de 2016 

1º de julho de 2016 Diego 

Fonseca 

Dispõe sobre a fixação de 

cartaz, ou placa, em 

revendedoras e 

concessionárias de veículos 

automotores, informando as 

isenções concedidas às 

pessoas com deficiência e dá 

outras providências. 

Lei nº 5201, de 8 de 

julho de 2016 

11 de julho de 2016 Joffre Neto Dispõe sobre ruídos urbanos e 

proteção do bem-estar e do 

sossego público no âmbito do 

município de Taubaté. 

Lei nº 5202, de 8 de 

julho de 2016 

11 de julho de 2016 Alexandre 

Villela 

Estabelece obrigatoriedade 

aos estabelecimentos 

comercializadores de óleo de 

cozinha, especificamente 

supermercados e 

hipermercados, a manter em 

local visível e de fácil acesso, 

recipiente especial para o seu 

descarte. 
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Lei nº 5203, de 8 de 

julho de 2016 

11 de julho de 2016 Joffre Neto Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da criação de 

estacionamento de bicicletas 

em locais abertos à frequência 

de público e dá outras 

providências. 

Lei nº 5214, de 13 de 

outubro de 2016 

15 e 16 de outubro de 2016 Carlos 

Peixoto / 

Jeferson 

Campos / 

Luiz 

Gonzaga 

Soares 

Cria o Conselho Municipal da 

Juventude e dá outras 

providencias. 

Lei nº 5216, de 14 de 

outubro de 2016 

18 de outubro de 2016 Alexandre 

Villela 

Institui no município de 

Taubaté o Programa 

Municipal de Fomento ao 

Livro, Leitura e Literatura. 

Lei nº 5233, de 16 de 

dezembro de 2016 

16 de dezembro de 2016 Diego 

Fonseca 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de 

manutenção de uma brigada 

profissional de bombeiros 

civis nos estabelecimentos que 

menciona e dá outras 

providências. 

Lei nº 5240, de 30 de 

dezembro de 2016 

02 de Julho de 2017 Vera Lucia 

Santos Saba 

Dispõe sobre normas de 

segurança para operações de 

suprimento e recolhimento de 

valores em estabelecimentos 

bancários e financeiros. 

Lei nº 5241, de 30 de 

dezembro de 2016 

3 de janeiro de 2017 João Vidal Institui o Programa IPTU 

Verde no Município de 

Taubaté, e dá outras 

providências. 
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Lei nº 5247, de 23 de 

março de 2017 

27 de Junho de 2017 Rodrigo 

Luis Digão 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das agências 

bancárias em instalar 

máquinas de escaneamento 

corporal nas entradas das 

agências bancárias, acoplados 

aos detectores de metal em 

uso no âmbito do município 

de Taubaté, e dá outras 

providências. 

Lei nº 5251, de 30 de 

março de 2017 

31 de março de 2017 Diego 

Fonseca 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas 

que fornecem serviços de 

acesso à internet 

compensarem, por meio de 

abatimento ou de 

ressarcimento, ao assinante 

que tiver velocidade abaixo da 

contratada e dá outras 

providências. 

Lei nº 5253, de 31 de 

março de 2017 

03 de agosto de 2017 Maria das 

Graças 

Gonçalves 

Dispõe sobre a aplicação de 

multa ao cidadão que for 

flagrado jogando lixo nos 

logradouros públicos fora dos 

equipamentos destinados para 

este fim e dá outras 

providências. 

Lei nº 5273, de 7 de 

junho de 2017 

8 de junho de 2017 Neneca 

Luiz 

Henrique 

Dispõe sobre a prioridade de 

tramitação e julgamento aos 

procedimentos administrativos 

municipais, em que figure 

como parte pessoa com idade 

igual ou superior a 60 anos, e 

dá outras providências. 
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Lei nº 5274, de 7 de 

junho de 2017 

8 de junho de 2017 Maria das 

Graças 

Gonçalves 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação 

de brinquedos adaptados em 

propriedades privadas de uso 

público para crianças com 

deficiência. 

Lei nº 5293, de 4 de 

julho de 2017 

5 de julho de 2017 Rodson 

Lima Bobi 

Acrescenta dispositivo à Lei 

nº 4.223, de 13 de março de 

2009, para incluir as farmácias 

e drogarias no rol de locais 

onde deve ser obrigatória a 

criação de estacionamento 

para bicicletas. 

Lei nº 5310, de 6 de 

setembro de 2017 

12 de setembro de 2017 Rodson 

Lima Bobi 

Dispõe sobre a reserva de 

vagas de estacionamento de 

shoppings centers, centros 

comerciais e hipermercados 

para gestantes e pessoas com 

crianças de colo, no âmbito do 

Município de Taubaté, e dá 

outras providências. 

Lei nº 5318, de 12 de 

setembro de 2017 

15 de setembro de 2017 Dentinho Acrescenta o artigo 2º-A na 

Lei Ordinária nº 4.203, de 9 

de dezembro de 2008. 

Lei nº 5324, de 18 de 

setembro de 2017 

19 de setembro de 2017 Nunes 

Coelho 

Dispõe sobre a interrupção de 

trânsito feita por composições 

ferroviárias no município de 

Taubaté. 

Lei nº 5326, de 19 de 

setembro de 2017 

22 de setembro de 2017 Douglas 

Carbonne 

Dispõe sobre a proibição na 

definição do prazo de 

marcação de consultas, 

exames e outros 

procedimentos e medidas de 

diferenciação entre pacientes 

cobertos por planos ou 

seguros privados de 

assistência à saúde e os 
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pacientes custeados por 

recursos próprios. 

Lei nº 5327, de 19 de 

setembro de 2017 

22 de setembro de 2017 Neneca 

Luiz 

Henrique 

Institui o “Projeto Calçada 

Limpa” no âmbito do 

município de Taubaté e dá 

outras providências. 

Lei nº 5341, de 16 de 

outubro de 2017 

17 de outubro de 2017 Vivi da 

Rádio 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos 

estabelecimentos comerciais, 

hotéis, motéis, casa noturnas e 

similares a anexar aviso em 

local visível sobre os crimes 

praticados contra crianças e 

adolescentes e suas penas, e 

dá outras providências. 

Lei nº 5342, de 17 de 

outubro de 2017 

18 de outubro de 2017 Jessé Silva Cria o Programa “Empresa 

Amiga da Educação” no 

Município de Taubaté, na 

forma que especifica. 

Lei nº 5343, de 17 de 

outubro de 2017 

18 de outubro de 2017 Douglas 

Carbonne 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de castração 

dos animais do Centro de 

Controle de Zoonoses, antes 

da doação destes. 

 

     Assim sendo é que: 

 

                               REQUEREMOS à nobre Mesa, ouvido o Plenário e dispensada as demais 

formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, solicitando a S. 

Excia. para que, se digne informar a esta casa o quanto segue: 
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I - As leis acima relacionadas estão sendo executadas pela 

Administração Pública? 

 

II – Quais os resultados práticos obtidos pela execução de cada uma 

das leis cima relacionadas? Para cada lei apresentada, solicita-se 

cópia anexa ao Ofício-Resposta de uma foto ou prova equivalente 

da funcionalidade da lei. 

 

III – Caso alguma lei não esteja sendo cumprida, favor esclarecer 

por escrito, em cópia anexa à resposta deste requerimento, qual o 

motivo de sua não execução. 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 13 de Novembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


