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A COMTSSAO

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de
relatórios que indiquem es situações
dos pavimentos asfálticos ou
pavimentos não asfálticos, e assêgura
o direito à publicidade, à transparência
e eo acesso a informação de todas es
vias públicas de Ribeirão Pires e dá
outras providências.".

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSNCA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art. .io - Ficam assegurados, no âmbito da municipalidade, os direitos à publicidade,

transparência e o acesso a inforrnação, sobre os pavimentos asfálticos ou náo

asfálticos de todas as vias públicas do município de Ribeirão Pires.

Art. 20 - A Administração do Í\4unicípio publicará mensalmente no sítio eletrônico

oficiai do município, relatórios informando as situações dos pavimentos asfálticos ou

pavimentos não asfálticos. de todas as vias públicas do município de Ribeirão Pires,

atendendo, no mínimo, os seguintes requisitos:

l- identificação das vias públicas, com seus respectivos estados de conservação;

ll - dados Cos pedidos e reclamaçÕes acerca das vias públicas;

lll - vias públicas sujeitas a manutenções (pavimentação, recapeamento e consertos

de buracos), com suas respectivas D!'ogramaÇões;
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores: Presidente
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Art. 30 - Os relatórios deverão ser prestados de forma clara, objetiva e em linguagem

escrita e gráficos, de fácil compreensão, permanecendo disponíveis para

visualizaçâo, em transparência ativa, pelo período mínimo de dois anos.

Art. 40 - O acesso à informação deverá ser simples, de modo a facilitar a pesquisa

de conteúdo, a análise de informações e a gravação de relatórios em diversos

formatos eletrônicos.

Art. 5' - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação'

revogadas as disposiçÕes em contrário.

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 28 de novembro de 2019.

Vereado Amaury Di
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JUSTIFICATIVA

É claro e notório que um dos grandes problemas e desaÍios da cidade de

Ribeiráo Pires diz respeito a parte estrutural das vias públicas da municipalidade.

A tese a ser levantada por intermédio deste projeto de lei, mais uma vez, está

intrinsicamente ligada ao bem público de uso comum do povo. Não há ceticismo de

que precisamos de mais transparência e publicidade para com a questão.

Deste modo, nos últimos anos estudamos e fiscalizamos os serviços de

asfalto, pavimentaçâo, operação tapa-buracos e demais atividades. Por esse motivo

constatamos que a administraçâo municipal executou diversos tapa buracos, tal

qual, que demasiadas solicitações chegaram ao Poder Executivo muitas vezes por

nós mesmos vereadores.

A verdade é que os vereadores, tampouco os moradores de Ribeirão Pires,

dificilmente possuem propriedade sólida acerca das informações das atividadês

executadas nos pavimentos e calçadas de Ribeirão Pires. É complexo e burocrático

o acesso aos dados existentes, tanto que, dificilmente encontramos um cidadão que

tenha pleno domínio em relação as despesas geradas pelo município na

manutenção e conservação das vias públicas.

Assim sendo, é fundamental que as informações com relação aos pavimentos

do município, sejam de cunho universa, e ainda que saibamos de modo oficial quais

os respectivos estados de conservaçáo das vias públicas de nossa cidade; os dados

que motivam a Administração Municipal no zelo pelo bem público de uso comum; os

serviços que estão sendc realizados e as próximas programações, obviamente,

assistido das suas respectivas despesas, para que desponte uma Íiscalizaçâo

extremamente eficaz, tanto desta casa legislativa como da população, pois quanto

mais pessoas fiscalizando e acessando as informações, maior o controle das

despesas públicas.

A adoção de boas práticas de transparência pode contribuir muito para o

andamento das atividades e do desenvolvimento social e econômico de uma cidade.

Com a escalada da corrupção no Brasil observada nas Últimas décadas, é

fundamental que o Poder Público tome medidas que tenham o objetivo de aprimorar

os processos, de tal modo a inviabilizar quaisquer práticas que sejam contrárias a

legalidade.
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Para que dispositivos jurídicos existentes sejam cumpridos e que serviços

executados em prol da população sejam congruentes, é essência, observado a

publicidade como preceito gral e do sigilo como exceçáo, que façam-se divulgadas

as informaçÕes de interesse público e que, por conseguinte, seja otimizado o

controle social da administraçáo pública.

Através de relatórios que indiquem as situações dos pavimentos asfálticos ou

pavimentos não asfálticos, assegurando os direitos fundamentais no que tange à

publicidade, à transparência e o acesso a informação de todas as vias públicas,

contribuímos para que esta Casa de Leis e todos os cidadãos saibam, precisamente,

onde está sendo investido cada centavo do erário, quais os respectivos estados de

conservação das vias públicas, os dados que motivam os serviços da Administração

Municipal, as vias públicas sujeitas a manutenção, e quais foram as atividades

executadas nos bens públicos de uso comum do povo.

Noutro giro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entende que não

existe vÍcio de inconstitucionalidade em matéria dessa ossada, conforme há de

averiguar, especificamente, a Direta de lnconstitucionalidade 2213528-

93.2017.826.0000 - Relator Alex Zilenovski.

Nêstes termos, dada a fundamentação exarada, considerando que a presente

propositura encarna a defesa da supremacia do interesse público, trago para análise

dos Nobres Pares, req uerendo, desde já, que após evida leitura, debate e

compreensão, concedam o voto favorável presente to.

Vereador aury D
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DEPARTAMENTO JUR Dtco

Processo: ne 205/2019 - Plenário - Proieto de tei ne 94/2019

Proponente: vereador Amaury Dias

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de relatórios que indiquem as situações dos

pavimentos asfálticos ou pavimentos não asfálticos.

sílrrese

O Vereador em questão apresentou o Projeto de Lei ns 94lZOf9 à Câmara Municipal, que

objetlva dispor sobre a obrigatoriedade de relatórios que indiquem as situações dos

pavimentos asfálticos ou pavimentos não asfálticos. o referldo projeto foi remetido a esta

Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer.

panrcen tuRíotco

Sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto de lel que dispõe sobre a obrigatoriedade

de relatórios que indiquem as situações dos pavimentos asfálticos ou pavimentos não

asfáltlcos, e assegura o direito à publicidade, à transparência e ao acesso a informação de

todas as vias públicas de Ribeirão Pires e dá outras providências.

Segundo a propositura, ficam assegurados, no âmblto da municipalidade, os díreitos à

publicidade, transparência e ao acesso a informação, sobre os pavimentos asfálticos ou

asfálticos de todas as vias públicas do município de Ribeirão Pires, através da public

mensal, no sítio eletrônico oficial do municipal, de relatórios informando as situações

pavlmentos asfálticos ou pavimentos não asfálticos, de todas as vias públicas do municípi

r"'
çao

dos

Ribeirão Pires.

de

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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Quanto à iniciativa, não há óbice legal, tendo em vista que se trata de matéria local, a qual

poderá ser iniciada pelo membro do Poder Legislativo, como preconizado no artigo 30 da

constituiçâo da República que dispõe que compete ao município legislar sobre assunto de

interesse local. ln Versus:

Art. 30. Compete dos Municíoios:

I - leoislat dssuntos de local:

A Administração pública tem como princípios norteadores a legalidade, lmpessoalidade,

moralldade, publicidade e eficiência, conforme assegura o artigo 37, caput, da Constituição

Federal. A publicidade abrange toda a atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação

oficial de seus atos, como, também, da obtenção do conhecimento da conduta interna de seus

agentes, visando propiciar o seu conhecimento e controle pelos lnteressados dos diretos e

pelo povo em geral. Nesse sentido é o entendimento do ilustre doutrinador celso Antônio

Bandeira de Mello (in curso de Direito Administrativo, 17ê edição, Editora Malheiros, pág.

104):

"Consogro-se nisto o dever odministrotivo de monter pleno

tronsporêncio em seus comportomentos- Não pode hover em

umo Estddo Democrático de Direito, no qual o poder reside no

povo (ort. 7e, porógrofo único, do Constituição), ocultomento

oos odministrados dos ossuntos que o todos interessom e

muito menos em reloção oos suieitos individuolmente oÍetodos

por olgumo medido. Tol princípio está previsto expressomente

no ort. 37, coput, do Lei Mogna, ademais de contemplodo em

monifestoções específicos do direito à informoçõo sobre

ossuntos públicos, quer pelo cidodõo, pelo só Íoto de sêJo, que

por olguém que sejo pessoolmente interessodo. É o que se lê no

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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ort. 5e, XXXllt (direito à informoção) e XXXIV, b, este último

poro o coso específico de certidão pora defeso de direitos e

esclarecimentos de situoções de interesse pessool".

Com efeito, o artigo 5e, XXXlll, consolida o direito de acesso à informação como um direito

humano fundamental. A garantia do direito de acesso às informações traz vantagens para a

sociedade e para à Administração Pública como requisito importante para a luta contra

corrupção, o aperfeiçoamento da gestão pública, controle social e participação popular' ln

Versus

Art. 5e Todos são iquois perante a lei, sem distinçõo de

oualouer na oarontindo-se oos e oos

estrdnoeiros residentes no Poís o inviolabilidode do dircito à

vida, à liberdode, à iquoldade, à seauranco e à oropriedade'

)OíXtll - todos têm direito o receber dos óroãos oúhlicos

informocões de seu intercsse Ddtticulor, de interesse

coletivo ou oue serão orestodos no dd lei, sob

peno de res po nso bi I i d a d e, re sso lvad a s asuelas cuio sioilo seia

imprescindível à sequranco da sociedode e do Estodo;

A Lei ns 12.527, de !8/fL/2077, que regulamenta o acesso à informação, garantiu ao cidadão

acesso amplo a qualquer documento ou informações custodiadas pelo Estãdo que não tenham

caráter pessoal e não estejam protegidas por sigilo. Pelo princípio da simetria, nos termos do

art.24, §2e, da Constituição Estadual, aplicável aos municípios por força do disposto no art.

1.44, é admissível a iniciativa legislativa em matéria de transparência administrativa, uma ve

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

nos termos seauintes:
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que consiste na obrigação de publicídade de dados de serviços públicos, não se inserindo

àquelas reservadas exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo.

Nesse diapasão, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou:

"l- Ação Direta de inconstitucionalidade. Lei ne 8.058,de 03 de

setembro de 2013, do Município de lundiaí que p a

publicação, no respectivo portal da transparência, de da s

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

"l- Ação direta objetivando a Inconstitucionalidade da Lei

Municipal de Buritama ne 4.002, de 14 de abril de 2014, que

"dispõe sobre a publicação, em site na internet, da lista de

espera de consultas comuns ou especializadas, exames,

cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde,

agendada pelos cidadãos no município". ll - Diploma que não

padece de vício de iniciativa. Matéria não reservada ao chefe

do Poder Executivo. Exegese do aft. 24, §Ze, da Constituição

Estadual, aplicável aos Munlcípios por força do disposto no

aft.L44, do mesmo diploma. Admissível a iniciativa legislativa

em matéria de transparência administrativa, consistente na

obrigação de publicidade de dados de serviços públicos. A

norma local versou sobre tema de interesse da população. lll-

A lei não cria novos encargos geradores de despesas

imprevistas, já que a publicidade oficial e a propaganda

governamental são existentes. A divulSação oficial de

informações é dever primitivo na Constituição de 1988. lV -

Ação improcedente. "ADl ne 2183435-40.2014.8.26.0000,

Relator Des.Guerrieri Rezende - TJISP) - Grlfamos.
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relativos às unidades escolares municipais. ll Diploma que não

padece de vício de iniciativa. Matéria não reservada ao chefe

do Poder Executivo. Exegese do art. 24, §2e, da Constituição

Estadual, aplicável aos Municípios por força do disposto no

art.144 de mesma Carta. Admissível a iniciatlva legislativa em

matéria de transparência administrativa, consistente na

obrigação de publicidade de dados de serviços públicos. A

norma local versou sobre tema de interesse geral da

população. lll A lei não cria novos encargos geradores de

despesas imprevistas, já que a publicidade oficial e a

propaganda governamental são existentes. A divulgação oficial

de informações é dever primitivo na Constituição de 1988. lV

Ação improcedente, cassada a liminar. (ADl ne 2017230-

36.2014.8.25.0000, Relator Des. Guerrieri Rêzende - TJlSP)

Por outro lado, em que pese a existência de controvérsia acerca da competência do Legislativo

para criação de leis que versem sobre a disponibilidade de listas de informações, conforme

jurisprudência antiga do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que consignam ser atribuição

exclusiva do Prefeito tratar sobre o assunto, já que a organização administrativa dos órgãos

públicos é de sua alçada. A jurisprudência tem evoluído em atendimento à mudança de

paradigma em matéria de transparência pública, pois o novo diploma institui para toda a

Administração Pública o prlncípio da publicidade máxima.

Outrossim, preconiza, ainda, o princípio da criação de procedimentos que facilitem o acesso ao

cidadão, tudo com o fim precípuo de aperfeiçoar a gestão pública.

responsáveis pelos servlços de manutenção das vias, a propositura em tela, ao dispor em

Todavia, enfatiza-se o projeto de lei 56/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da

divulgação mensal dos trabalhos realizados pela Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de

Desenvolvimento Regional de Ouro Fino Paulista. Pelo fato das secretarias mencionadas serem

Rua: João Domingues de oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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artigo 3e, inciso lV "especificações de todos os serviços de pavimentação, recapeamento ou de

consertos de buracos realizados nas vias públicas, com suas respectivas despesas,

ldentificando-se quals as via sou trechos foram alterado", atrela a matéria exposta no projeto

de lei 56/2019, de autoria do Vereador Anselmo Martins e por isso recomendamos sua

exclusão.

Por fim, destacamos os Vetos, demonstrando a posição do Poder Executivo, aos Projetos de

lei: Ns 015/2019, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes

que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública Municipal

no âmbito do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá outras providências"; Ne

04512079, " Dispõe sobre divulgação de informações referente à aplicação de recursos

derivados de multas de trânsito aplicadas no âmbito do Município da Estância Turística de

Rlbeirão Pires, e dá outras providências." e Ne 56/2019, citado anteriormente.

coNcLUsÃo

Diante do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE da propositura do projeto em

questão.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem e rgo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com os quais manifestamos, de e já, o nosso respe

R eirão Pires, de eret

LETT PATRICIA PINTO SAN

DIRETORA JU

3.818

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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corutssÃo rERMÂNEilTE DE REDAçÃo o.rustrça

Projeto de Lei n." O94l2Ol9

Autoria: Vereador Amaury Dias

coxcr,usÕps FINATS

Tratâ-se de Projeto de L,ei n.o O94l2Ol9 de autoria do Vereador Amaury

Dias, que "Dispoe sobre a obrigatoriedade de relatórios que indiquem as

situações dos pavimentos asfálticos ou pavimentos não asfálticos, e

assegura o direito à publicidade, à transparência e ao acesso a

informação de todas as vias públicas de Ribeirão Pires e dá outras

providências".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Juridica desta casa, em seu bem

fundamento náo vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissão de parecer favorável ao prosseguimento do projeto apresentado,

Íicando a decisáo final quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da

fevereiro de 2O2O.

Estância Turísti CA Ribeirão Pires, 04 de

Vereador Paulo Luiz

Pre ente

Vere n da Paixáo

lce - Presidente

Vereador José G

Membro



ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Data e Hora: 2010212020 14:00

Votação: Primeira
Resultado: Aprovado por unanimidade

Votos: Favoráveis (15) - Contrários (1) - Abstençoes (1)

\r -

ry

í . Amaury Dias Pereira FAVORÁVEL

2. Anselmo Martins Pereira FAVORÁVEL

3. Archeson Pedroza Teixeira

4. Arnaldo Pereira de Souza FAVORÁVEL

5. Danilo Afonso de Carvalho FAVORÁVEL

6. Edmar Donizete Oldani FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

8- Flávio Gomes da Silva FAVORÁVEL

9. Humberto D'orto Neto FAVORÁVEL

10. João Da Silva Lessa CONTRÁRIO

1 1 . José Geraldo Pereira Xavier FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

13. José Nelson de Barros ABSTENçÃO

14. Paulo Cesar Ferreira FAVORÁVEL

15. Rogério Paulo Luiz FAVORÁVEL

í6. Rubens Fernandes da Silva FAVORÁVEL

17. Silvino Dias de Castro Filho FAVORÁVEL

RELATÓRO DE VOTAçÕES
Pauta da Sessão Ordinária do 1o Período de 2020

Rua João Domingues de Otiveira, n'12 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeirão Pires - SP

Fone: (1í) 4827 -1500 - E-mail: c,ontato@camararp.sp.gov.br

Página 3 www.camararp.legtech.com.br

FAVORÁVEL

7. Edson Savietto

12. Jose Nelson da Paixão
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VOfnçÃO do Projeto de Lei No-, de conformidade com o
inciso ll, do artigo 161 , do Regimento lnterno da Casa.

No de
Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável

Nã0, ou

Contrário
Abstençâo

Amaury Dias Pereira

02 Anselmo Martins Pereira

03

04 Arnaldo Pereira de Sousa

05 Danilo Afonso de Carvalho

06 Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 Calos*+bei+edafindade- F L fr t ü'J
Humberto D'Orto Neto

10 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi
11

12

José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Feneira

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho

TOTAL DA VOTA )Ão

ObservaçÕes:

Câmara Municipal de Ribeirão Pires,

Presidente 20 Secretário

01

Archeson Pedroza Teixeira

09

José Nelson da Paixão

13

----_-]

4
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Ribeirão Pires, 15 de maio de 2020

Oficio n' 062.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, cópia dos Autógraíos nos. 6616, 6617, 6618, 6619, 6620

e 6621, cujos projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária realizada

realizada no dia 14 de maio do ano em curso.

Aproveito o ensejo para renovar os proteslos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Arc Pedroza Teixeira

Presidente

Ao
Excelentissimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TE]XEIRA
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires - SP
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aurócnero No 6616, DE 1s DE MAto DE 2.020
(Projeto de Lei no 094/19 - C.M.)

A Câmara Municipal da EstÉlncia Turística de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 14 de maio de 2.020, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

Dispóe sobre a obrigatoriedade de relatórios que
indiquem as situaçÕes dos pavimentos asfálticos ou
pavimentos não asfálticos, e assegura o direito à
publicidade, à transparência e ao acesso a
informação de todas as vias públicas de Ribeirão
Pires e dá outras providências.- (Autoria:
Vereador Amaury Dias Pereira)

Art. 1o - Ficam assegurados, no âmbito da municipalidade, os direitos à publicidade,

transparência e o acesso a informação, sobre os pavimentos asfálticos ou nâo

asfálticos de todas as vias públicas do município de Ribeirão Pires.

l- identificaçâo das vias públicas, com seus respectivos estados de conservaçâo;

ll - dados dos pedidos e reclamaçÕes acerca das vias públicas;

lll - vias públicas sujeitas a manutençôes (pavimentação, recapeamento e consertos

de buracos), com suas respectivas programaçôes;

Art. 30 - Os relatórios deverão ser prestados de forma clara, objetiva e em linguagem

escrita e gráficos, de fácil compreensáo, permanecendo disponíveis para visualizaçáo,

em transparência ativa, pelo período mínimo de dois anos.

Art. 40 - O acesso à informação deverá ser simples, de modo a facilitar a pesquisa de

conteúdo, a análise de informaçôes e a gravação de relatórios em diversos formatos

eletrônicos.

Art. 20 - A Administraçâo do Município publicará mensalmente no sítio eletrônico oficial

do município, relatórios informando as situações dos pavimentos asfálticos ou

pavimentos não asfálticos, de todas as vias públicas do município de Ribeirão Pires,

atendendo, no mínimo, os seguintes requisitos:
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Art. 5'- Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, revogadas

as disposiçôes em contrário.

Cámara Municipal da Estância Turística de Ribeirâo Pires, em
15 de maio de 2020 - 660. Ano da lnstalação do MunicÍpio.

Vereador Arc Teixeira
Presidente

Publicado por afixaçâo na Portaria da Câmara Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ADLER ALFREDO JARDIM TEDGIRA, Prefeito do Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conÊridas por lei, faz saber que a

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. l'- Ficam assegurados, no âmbito da municipalidade, os direitos à publicidade,
transparência e o acesso a informação, sobre os pavimentos asfálticos ou não asfálticos de todas as vias
públicas do município de Ribeirão Pires.

AÍÍ. 2o - A Administração do Município publicará mensalmente no sítio eletrônico
oficial do município, relatórios informando as situações dos pavimentos asfálticos ou pavimentos não
asfálticos, de todas as vias públicas do município de Ribeirão Pires. atendendo, no mínimo. os seguintes
requisitos:

l- identificação das vias públicas, com seus respectivos estados de conservação;
ll - dados dos pedidos e reclamações acerca das vias públicas;
III - vias públicas sujeitas a manutenções (pavimentação, recapeamento e consenos de
buracos), com suas respectivas programações.

Art. 3o - Os relatórios deverão ser prestados de forma clara, objetiva e em linguagem
escrita e gráficos, de fácil compreensão, permanecendo disponíveis para visualização. em transparência
ativa, pelo período mínimo de dois anos.

Art.40 - O acesso à informação deverá ser simples, de modo a facilitar a pesquisa de
conteúdo. a análise de informações e a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos.

Art. 5'- Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação. revogadas as
disposições em contnirio.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 22 de junho de 2020 -
306' Ano da Fundação e 66'da Instalação do Município.
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LEI 6.473. DE 22 DE JUNHO DE 2O2O

Dispõe sobre a obrigatoriedade de relatórios que indiquem as

situações dos pavimentos asfálticos ou pavimentos não
asfálticos, e assegura o direito à publicidade, à transparência
e ao acesso à informação de todâs as vias públicas de Ribeirâo
Pires e dá outras providências.- (Autoria: Vereador Amaury
Dias Pereira)
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Lrufi^DOTTA
Secretária de Assuntos Jurídicos


