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Disp6e sobre obrigatoriedade de envio de
informag6es a Cimara de Vereadores sobre as
Indicag6es e os Pedidos de Provid6ncias
remetidos ao Poder Executivo Municipal e da
outras providencias.

A CAMAMA MUNICIPAL DE DONA ONES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
itribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipalc/c o Regiments Interns, submete
n apreciagao do Plen6rio o seguinte Projeto de Lei.

Art. lo O Poder Executivo Municipal informarg a Cimara de Vereadores soba'e o
ncaminhamento dado ds Indicag6es aprovadas polo Poder Legislativo Municipale remetidas ao
oder Executivo Municipal

Paragrafo Onico. As informag6es do Poder Executivo Municipaldeverao conter. no minimo
1- a data do encaminhamento a Secretaria ou ao setor competentel
11 medidas adotadas para realizar o solicitado

111- solugao efetivamente dada

IV - data da finalizaQao do solicltado

V - em caso de ainda nio ter sido concretizada a IndicaQao, quando da informaQao .] ser
nviada ao Poder Legislativo Municipal

a) mencionar o motive

b) citar a provaveldata da concretizagao; e

c) quando da decisio da nio concretizaQao de alguma Indicagao, justlflcar este ato

Art. 2' Fica estipulado o puzo m6ximo de 60 (sessenta) dias, prorrogaveis por mats
luinze) dias para que o Poder Executivo Municipal encaminhe as informag6es sobre
ldicag6es

15
as

Art. 3' O disposto nesta lei aplica-se tamb6m aos Pedidos de Provid6ncias

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaQao

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, em 25 de fevereiro de 2019

VEIRA
Vereador
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores

O projeto de Lei apresentado tem como objetivo dar um retorno a populaQao sobre as
adicaQ6es e Pedidos de Provid6ncias, de autoria dos senhores Vereadores e encaminhadas ao

coder Executivo Municipal, uma vez que as pessoas remetem as demandas aos Vereadores que
f)or sua vez as encaminham ao Poder Executive Municipal

Hoje. conforme legislagao vigente, o Poder Executivo Munlcipaltem a obrigagao apenas de
dar resposta aos Pedidos de Informagao, por6m as Indicag6es e os Pedidos de Provid6ncias sio
3mb6m de suma importancia, uma vez que, por memo destas mat6rias, ocorre o dialogo COr-H os

1:,idadios e. sobretudo, sio gestonadas melhorias e soluQ6es atinentes a servigos e obras
f)Oblicas. Assim como o Pedido de Informagao, as demais mat6rias tamb6m fazem parte do rome

tividades pertinentes ao exercicio da vereanga

Conforme a Lei 12527/2011, a chamada , obriga 6rgaos
f)Oblicos federais, estaduais e municipais (minist6rios, estatais. governos estaduais, prefeituras
mpresas pOblicas, autarquias etc.) a oferecer informaQ6es relaclonadas ds suas atividades a
ualquer pessoa que solicitar os dados

Neste sentido, as pessoas querem e tem o direito de obterem resposta e/ou informaQ6es
obre uma demanda por das encaminhada aos senhores Vereadores. Com as informaQ6es

prestadas pelo Poder Executivo Municipal, ha condig6es de serem dados esclarecimentos e
orlentag6es mais precisas ao cidadio que encaminhou determinada demanda

Para ilustrar esta demanda, no ano de 2018, os senhores Vereadores tiveram aprovados
labs de 100 Requerimentos, no entanto nio se tem a minima informagao de quantas foram

3tendidas e concretizadas pelo Poder Executivo Municipal

Diante do exposto. solicito o apoio dos ilustres Vereadores para a aprovagao do Projeto de
dora apresentado

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, em 25 de fevereiro de 2019

DA rVEiRA

Vereador


