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COMISSÃO DE OBRAS, SERVlÇOS PÚBLICOS,

HABITAÇÃO E TRANSPORTES

PARECER FINAL

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência

de qualquer restrição quanto á sua normal tramitação por esta Casa.

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a

sábia decisão final.

É o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em

05 de setembro de 2013.

RENATO CELSO BO O RINI

Presi n e

ARIL DE LIMA JÚNIOR

elator

MILTON C Sp SO SARDIN
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Nomeio Relator do presente processo o Vereador

Em 1_Q_ de de 2013.
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RREIRA

resi te
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SAO PAULO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PARECER DO RELATOR

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta

Comissão, nada encontramos que impeça sua normal tramitação por esta Casa de

Leis.

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio

Plenário a soberana decisão final,

l' o parecer.

Sala das Reuniões, em

11 de setembro de 2013.

MILTO E R D OUZA SARDIN

lat r
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PARECER FINAL

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação

Participativa, hoje reunida, acata o parecer exarado pelo nobre Relator da matéria,

tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação

por esta Casa.

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão

final.
I'¯ o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em

17 de setembro de 2013.

RO F IRA

residente

MILTON ES D UZA SARDIN

R I or

MARCOS ANT DE SOUZA
Membro
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:

Tendo em vista a aprovação do presente projeto em

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária realizada

no dia 23 de setembro de 2013, incluir o mesmo na

Pauta em Segunda Discussão para a próxima

Sessão.

Bauru, 24 de setembro de 2013.

ALEXSSANDRO B SSOLA

Presidente

D( o Legls ativo



Praça D. Pedro ll, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone (14) 32350600 - Fax (14) 32350601 CORAÇAO DE
SAO PAULO

A

Diretoria de Apoio Legislativo:

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em

Segunda Discussão, em Sessão Ordinária realizada

no dia 30 de setembro de 2013, providenciar o

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor Chefe do

Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se.

Bauru, 1° de o 7bro de 2013.

I
ALEXSSAN ) BUSSOLA

Presidente

Atendido o despacho, segue Autógrafo e oficio,

aguardando-se a publicação da Lei para posterior

arquivo.

Bauru, 1° de outubro de 2013.

JO SlQUEIRA

Diretora de Apoio Legislativo em exercicio
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AUTÓGRAFO N° 6527
De 1° de outubro de 2013

Autoriza o Município a celebrar convenio com o centro de
Progressão Penitenciária lil de Bauru, objetivando a
cooperação na recuperação de detentos que estejam
cumprindo pena em regime somseberto, mediante a utilização
da män de obra dos reeducandos na execução de serviços de
limpeza pública, ajardinamento, alvenaria, serralheria e
similares e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas

atribuições legais, DECRETA:

Art. 1° - Fica o Município autorizado a celebrar convenio com o Centro de Progressão
Penitenciária lil de Bauru, objetivando a cooperação na recuperação de detentos que
estejam cumprindo pena em regime semi-aberto mediante a utilização da mao de obra

de até 200 (duzentos) reeducandos na execução de serviços de limpeza pública,
ajardinamento, alvenaria, reforma, carpintaria, pintura, serraiheria, marcenaria e
similares.

Art. 2° - Dentre as obrigações a serem assumidas pelo município de Bauru, estará o
pagamento do valor equivalente a 01 (um) salário minimo e uma taxa de seguro por

preso equivalente a 0,546% (quinhentos e quarenta e seis milesimos por cento) por

mês.

§ 1° - O valor de que trata o caput só será pago pelos dias efetivamente trabalhados, não
sendo devido em nenhuma espécie de falta.

§ 2° - Se necessário, a dotação correspondente ao crédito adicional especial de que trata o
caput poderá ser suplementada.

§ 3° - Os serviços prestados pelos reeducandos não caracterizará vinculo empregaticio com
o Poder Público Municipal.

Art. 3° - Nos orçamentos vindouros deverão ser consignadas dotações próprias para o
atendimento das despesas decorrentes desta lei.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçåo.

Bauru, 1° de outubro de 2013.

ALEXSSAN U

Presi te 
,

FÁBIO SARTORI MA R NATO
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

R na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

J S NE SI
Dire de io Legislativo em exercício
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Of.DAL.SPL.PM. 166/13

Bauru, 1° de outubro de 2013.

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente,

os Autógrafos abaixo descritos, referente aos projetos aprovados em Sessão
Ordinária, levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 30 de setembro.

Autógrafo n° Referente ao Projeto de Lei

6526 de autoria desse Executivo, que altera a redação do "caput" do
art. 32 da Lei n° 4035, de 11 de março de 1996, que dispõe sobre
a concessão de redução tarifária a estudantes, e acrescenta
parágrafos no mesmo artigo;

6527 de autoria desse Executivo, que autoriza o Municipio a celebrar
convênio com o Centro de Progressão Penitenciária lil de Bauru,

objetivando a cooperação na recuperação de detentos que
estejam cumprindo pena em regime semi-aberto, mediante a
utilização da mão de obra dos reeducandos na execução de
serviços de limpeza pública, ajardinamento, alvenaria, serratheria
e similares e dá outras providências;

6528 de autoria desse Executivo, que autoria o Poder Executivo a
efetivar, mediante Aditivo de Convênio, repasse de recursos
públicos municipais para entidade do setor privado que
especifica;

6529 de autoria deste Legislativo, que altera os artigos 4° e 9° da Lei n°

6269, de 29 de outubro de 2012 (que dá destinação especial
quadras 1 a 7 da Rua Batista de Carvalho e disciplina sua
utilização).
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Decreto n° Referente ao Projeto de Decreto Legislativo

1508 de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes, que dá
denominação de FRANCISCO PRADO a uma via pública da
cidade.

1509 de autoria do Vereador Moisés Rossi, que dá denominação de
FABIO FRANCISCO FERREIRA BENTO a uma via pública da
cidade.

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de distinção e apreço.

ALEXSSAND O BUSSOLA
Pres ente

Excelentissimo Senhor
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA



PROC.N' $ 16 mi

FOLHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

esea 
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE N'30t/ l3

1'. 26.006/1l

Rauru, 04 de outubro de 2.0 13.

Senhor Presidente.

1 a presente para enviarmos a Vossa ExecRacia o Leí n' 6.420/13. que autorror o município a celebrar convênio com o

Centro de Progressão Penitenciária lil de Bauru,obietivando a cooperaçao na recuperação de detemos que estejam cumprindo pena em regime

semi-aherto, mediante a utilizaçao da mao de obra dos reeducandos na execução de sciviços de limpeza pública, a.iardinamento, alvenaria,

serralheria e similares e då outras providências.

Atenciosas saudações.

RODRKK ANTONif MI A( [ [NHO MENDONÇA

PREERTlO MC lPAL

Excelent[ ssimo Senhar
ALEXSSANDRO RUSSOLA

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA
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* PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N" 6.420,DE 04 DE OUTIlBRO DE 2.013

P.26.006/11 Autoriza o Município a celebrar canvènio com o

Centro de Progressão Peniteneiária III de Rauru,

obietivando a cooperação na recuperação de

< letentos que.esteiam cumprindo pena ein regime

serni-aberto, mediante a utilizaçao da mao de obra

dos reeducandos na exceução de serviços de

limpeza pública, ajardinamento, alvenari,a,

serralberia e similares e da outras providòneias.

O PREFEITO MUNIICIPAl. DE BAURU, nos termos do art. S i da I.ei Orgünica da Município de Rauru, Paz saber que a

Câlnara Municipal,aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1" Fica a Municipio autorizado a celebrar convenio com o Cenue de Progressão Peniteneinria 111 de Bauru, objetivando a

cooperação na recuperação de detentos que estejam cumprindo pena em regiine semi-aberto mediante a utilização da maa
de obra de até 200 (duzentos) reeducandos na execução de serviços de limpeza pública,ajardinamento, alvenaria,reforma,

carpintaria,pintura,serralberia, mareenaria e similares.

Art. 2 Dentre as obrigaçees a serem assumidas pelo município de Bauru, estará a pagamento do valor equivalente a 01 (um)

salário mínimo e uma taxa de seguro por preso equivaiente a 0,546% (guinhentos e quarenta e seis milésimos por cento)

por mes.

§ i" O valor de que trata a caput só será pago pelos dias efetivamente trubulhados,não sendo devido em nenhuma especie de

falta.

2" Se necessário,a dotação correspondente ao credito adielonal especial de que trata o capet poderá ser suplernentada.

§ 3° Os serviços prestados pelos reeducandos não caracterizará vincula empregaticio com o Poder Público Municipal.

Art.]" Nos orçamentos vindouros deverão ser consignadas dotações präprias para o atendimento das despesas decorrentes desta

lei.

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 04 de outubro de 2.0 i 3.

RODRIOOANTONln) I AGl [ NIIOMElslDONÇA
PREFÉlt0 MU )

ORTO
SEC - ) NEGOClOS JURÍDICOS

RICHARD VENDRAMINE
SECRETÄRIO DA AÇÃO

St RAÇÕES REGIONAIS

Projeto de iniciativa do

PODER EXECUTIVO

Registrada no Depanamento de Comunicação e Documentação da Prefe tura na mesma data.

ANDREA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DIÁRIO OFICIAL DE BAURU DATA: .a / 30 /2013 PÁGINA(S): A A

I.El N' 6.420. DF 04 DR OUTUBRO DE 2.013
? 26006/11 AutoriraoMunicípioacelebarconveniocomoCentrodePmgressãoPenitencidria
illdeBauru,objetivandoacoopençaonarecuperaçãodedetentasqueestejamcumprindopenaemmgime
semi-aberto, mediante a utilização da mão de obm dos reeducandar na execução de serviços de limpera
publica, ajaniinamento,alvenaria, serratheria e similares e dá outras pmvidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU,nos tennos do art. 51 da Lei Organica do
Municf pio de Bauru, taz saber que a Câmara Municipal,aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1° Fica o Município autorizado a celebrar convenio com o Centro de Progressão

Penitenciária IH de Bauru,objetivando a cooperaçao na recuperação de detentos que
estejam cumprindo pena em regime semi-aberto mediante a utilizaçilo da mao de
obra de até 200 (duzentos) reeducandos na execuçao de serviços de limpeza pública,

ajardinamento, alvenaria, reforma, carpintaria, pintura, serralberia, marcenaria e
similares.

Art, 2" Dentre as obrigações a serem assumidas pelo municipio de Bauru, estará o
pagamento do valor equivalente a 01 (um) salário minimo e uma taxa de seguro por
preso equivalente a 0,546% (quinhentos e quarenta e seis milésimos por cento) por

mês.

§ 1°
. O valor de que trata o caput só será pago pelos dias efetivamente trabalhados, não

sendo devido em nenhuma espécie de falta,

§ 2" Se tiecessário, a dotação conespondente ao crédito adicional especial de que trata o
caput poderá ser suplementada,

§ 3° Os serviçosprestadospelos reeducandos não caracterizarávínculo empregatício com
o Poder Påblico MuniciþaL

Art. 3° Nos orçamentos vindouros deverão ser consignadas dotações próprias para o
atendimento das despesas decorrentes desta lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Bauru,04 de outubro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETERIO DOS NBGÓCIOS JURÍDICOS

RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIODAADMINISTRAÇÃO

LEVI MOMESSO

SECRETARIO DAS ADMINISTRAÇOES REGIONAIS
Panjeto de iniciativa do
PODER EKECUTIVO

Registrada no Departaniento de Comunicaçao e Documentaçao da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORÄ DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃ O O


