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Concede Titulo de
"CIDADAO 00 CEHTEHARIO"
a ALEXANDRE QUAGGIO.

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inc i so XVII, da Lei Orgânica do Município, D E CRETA:
Artigo l Q

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido a ALEXANDRE QUAGGIO, o TITULO DE
por suas atividades,
"CIDADÃO DO CENTENARIO",
pioneiras, exercidas na
área do transporte
coletivo urbano na cidade de Bauru.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do título acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Pinto", em
996

CLAUDIO PETRONI
Presidente

PAUL
1Q s

EXP~TI
2Q Secretário

JCJNIOR

~ETO

LUIZ

VER!SSIMO
WALTER DO

HO

A

-
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Nascido em Bauru, em 23 de julho de 1911, filho
de imigrantes italianos, que para aqui vieram, Alexandre
Quaggio primeiro foi marceneiro, depois, montou uma oficina
mecânica com posto de gasolina, na Rua Ezequiel Ramos esquina
com Rua 13 de Maio.
Quando em
1934, Fioravante Tedesco decidiu
montar a Empresa Circular Cidade de Bauru,
foi a oficina de
Alexandre Quaggio que deu condições de retaguarda para sua
operacionalização, pois tanto o fornecimento de combustível
quanto a manutenção dos três ônibus da frota eram feitos ali.
Em 1939, Alexandre ficou com os ônibus da
e~presa em
troca do pagamento dos serviços prestados pela
oficina, nascia ai a
E.C.C.B., cujos ônibus tinham de vencer
as ruas sem calçamento, caminhos inexistentes e, em 1941, época
da guerra, o racionamento de combustível.
Hoje, quando o homenageado está com 85 anos de
idade, a E.C.C.B. é uma empresa modelo na área de transporte
coletivo urbano, e serve de paradigma para as demais que atuam
no Estado e no Pais.
Por tudo isso, é, dentro das homenagens do
Centenário de Bauru, o contemplado deste Decreto Legislativo,
sendo-lhe destinado o presente titulo, merecendo as homenagens
de Bauru e o apoio dos Senhores Vereadores a este projeto.

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
03 de junho de 1996

Presidente

PAULO

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

,,,.,

Senhor Presidente

o presente projeto foi aprovado em
reunião secreta, realizada no dia
03 de junho, devendo constar da
pauta da próxima sessão ordinária
(10 de junho).
Bauru, 04 de junho de 1996

RBUZA MARIA CRIVBLARO TBOMA.ZIKI
Diretora Geral

t'
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Senhor Presidente

o

presente

Legislativo

Projeto
foi
1'nica,

de

Decreto

aprovado

em

em
sessão
Discussão
ordinária realizada no dia 10 de
junho de 1996.
Bauru, 11 de junho de 1996.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretora Geral

A

Diretoria Geral:
Providenciar o encaminhamento do
respectivo decreto ao homenageado
e publique-~e. Após, dar ciência
ao

Sen

através
Bauru,

do Executivo,
e arquive-se.
junho de 1996.

Chefe

CLAUDIO
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De 10 de junho de 1996.

Concede Titulo d•

a
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A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:

,,...

Artigo 1Q

Nos termos do item I do Artigo 1Q do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido a ALEXAJIDRE QUAGGIO, o T!TULO DE
"CIDADÃO DO CENTENARIO",
por suas atividades,
pioneiras, exercidas na
área do transporte
coletivo urbano na cidade de Bauru.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
disposições
em
as

Sala ''Benedito Moreira Pinto'', em
10 de junho de 1996.

'
Presidente

lid

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

PAULO
1

Projeto de in"ciativa da Mesa da Câmara e
demais Veread res
Registr

oria Geral da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral
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Bauru, 11 de junho de 1996

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através
do presente, os Autógrafos abaixo-descritos, bem como os Decretos
projetos aprovados
em sessões
Legislativos referentes aos
ordinária e extraordinária, levadas a efeito por esta Casa de
Leis no dia de ontem.

Autógrafo nQ

1

l

Referente ao projeto de lei

4114

de autoria desse Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a firmar empréstimo com a
Caixa
Econômica
Federal
e
dá
outras
providências.

4115

de
autoria desse Executivo, que retifica
referência salarial de cargo criado pela Lei
nQ 4067, de 26 de abril de 1996, e cria a
Divisão de Patrimônio Mobiliário na Prefeitura
Municipal de Bauru.

,,,,,,IRRo .. ~J"
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4116

Decreto nQ

"l'

.. , ...
,..,Vt·IÂ

' . "'"
1'
de autor ia desse ExecUti vo ;- quec- c~ia. :~argos ""nt:=,
âmbito do Município.

Referente ao Projeto de Decreto

253

de
autoria da Mesa da
Câmara
Vereadores, que concede Titulo de
do Centenário" aos IRMÃOS GODOY.

e demais
"Cidadãos

254

de
autoria da Mesa da
Câmara e demais
Vereadores, que concede Titulo de "Cidadão do
Centenário" ao Senhor EDSON CELULAR!.

255

de
autoria da Mesa da
Câmara e demais
Vereadores, que concede Titulo de "Cidadão do
Centenário" ao Senhor ALEXANDRE QUAGGIO.

256

de autoria do Vereador Futaro Sato, que dá
denominação de
"AVENIDA ZENJI KAWAI" a uma
via pública da cidade.

257

de autoria do Vereador Paulo Agustinho , que
dá denominação de
"PRAÇA CARMELITA SANTOS
SOUZA" a um logradouro público da cidade.

258

de autoria
do Vereador José Walter Lelo
Rodrigues, que dá denominação de
"AVENIDA
MARIA RANIERI (TIA MARIQUINHA)"
a uma via
pública da cidade.

259

260

ªº'

{J
de autoria do Vereador Lucrécio Jacques, que
dá
denominação
de
"TRAVESSA VICTORIO
DEMARCHI" a uma via pública da cidade.
--

-- - - -
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de autoria do Vereador Walter do Nascimento
Costa
que dá denominação de
"AVENIDA
JACINTHO DYONIZIO"
a uma via pública da
cidade.

I~

o ensejo para

para o mo}tento, aproveitamos
e apreço.
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CLAUDIO PETROJH
Presidente

Excelentíssimo Senhor
TIDEI DE LIMA
D.D. Prefeito Municipal
N E S T A

Páqina

Data

DIÃRIO OFICIAL DE BAURU

Atos Oficiais
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· · A MESA DA CÃMARA MUNIOPAL DE BAURU, Blllldo.de Slo
. ,_.,, _.., clll llribuiçOel qae 11ae com.e o artigo 11, mcilo xvn, c1a Lei
Oqtaica do M1micfpio,
.
. DECRDA:
....
Arti1D 1• - Nos 1m11o1.to itlllll do Artigo 1• cio Doemo 14i'Wivo n•
237, de 29 de llbril ele 1996, fica concedido a-ALEXANDRE QUAOOIO, o
1frtJLoDE "CIDADÃODO CENTENÁRIO", porw lâvidldel, piaalns,
ean:idll •"-do tnmpalte colelivo mllmo •cicllde de Biuna.
. . AltiF r- De comum 8Caldocom o bom=ngndn,. Mma da a.a.a
IUlad. . . . . ...., .,... . . . . 6Slllegado dtulo . . . Nf•iclo.
ÃltilO 3• - Em decleeo lllllWi - vigor na data de sua publ~ ·
revOpda • dilposipGea- cout16iio. . ·
·
. .
sa ......,im Morara Pinto", - 10dejunboc»1996. , , .r · . ·
.
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Presidente
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PAULO asAll MADURElllA
lºSecn*io
.
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Câmara Afunicipa{ e 'Bauru
Estado de São Paulo

DIRETORIA GERAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 255
De 10 de junho de 1996.

Concede
Título
de
"CIDADÃO
DO
CENTENÁRIO" a ALEXANDRE QUAGGIO.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso XVIl, da Lei Orgânica do
Município, D E e RETA:
Artigo 1° -

Nos termos do item Ido Artigo 1ºdo Decreto Legislativo nº 237, de 29 de
abril de 1996, fica concedido a ALEXANDRE QUAGGIO, o TÍTULO
DE "CIDADÃO DO CENTENÁRIO", por suas atividades, pioneiras,
exercidas na área do transporte coletivo urbano na cidade de Bauru.

Artigo 2° -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da Câmara marcará a data
da sessão solene para a entrega do título acima referido.

Artigo 3º -

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala "Benedito Moreira Pinto",
em 1Ode junho de 1996.

C?;~~Jl??
CLAUDIO PETRONI
Presidente

PAULO CES
Jº Secretár

~

EXPEDITO BONETTI
2º Secretário

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Registrado na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data.

~

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral
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Senhor Presidente

o

Título

de

Centenário"

ao

"Cidadão

do
Senhor ALEXANDRE

de Leis, em sessão solene,
03 de agosto de 1996.

no dia

Arquive-se.

Bauru, 05 de agosto de 1996.
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NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI

Diretora Geral
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QUAGGIO foi entregue por esta Casa
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