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PROC. N•

Proc. n° 069/14
Emenda n° 02 -

EMENDA MODIFICATIVA

RETIRADA
O §1° do Art. 1° do Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão e uso

do nome social de transexuais e travestis nos registros municipais relativos a
serviços públicos prestados no âmbito da Administração Direta e Indireta, e dá
outras providências, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1° - ...

§ 1° - Entende-se por nome social aquele pelo qual os travestis
e transexuais se reconhecem, bem como são
identificados por sua comunidade e em seu meio social e
esteja registrado no Cartório de Registro de Titulos e
Documentos.

Bauru, 23 de maio de 2014.

ROSSI

Sr. Presidente,

Solicito a retirada desta emenda.
Bauru/5
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EMENDA MODIFICATIVA

RETIRADA
O Art. 3° do Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão e uso do

nome social de transexuais e travestis nos registros municipais relativos a serviços
públicos prestados no âmbito da Administração Direta e indireta, e dá outras
providências, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3° - A pessoa apresentará documento registrado com seu
nome social no momento do preenchimento do cadastro
seu ao se apresentar para o atendimento, com o prenome
pelo qual se reconheça, é identificada, reconhecida e /ou
denominada por sua comunidade em sua ínserção social.

Bauru, 23 de maio de 2014.

MOISÉS ROSSI

Sr Presidente,
Solidto a retirada desta emenda.Bauru/SP, O ' 

'
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROC. N >

FOLHAS

PARECER DO RELATOR

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindó,

portanto, a normal tramitação do Projeto e das Emendas de fis. 13 e 14.

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final

quanto a sua oportunidade.

Sala das Reuniões, em

23 de maio de 2014.

S ROSSI

Relator
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROC.N' 069 | M^ - G

| FCLHAS

PARECER FINAL

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida,

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência

de qualquer restrição quanto á normal tramitação do Projeto e das Emendas de fls.

13 e 14, por esta Casa.

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisäo final.

lÊ o nosso parecer.

Sala de Reuniões, em

28 de maio de 2014.

TELMA REGINA D ' U A GOBBl

Pres e

ES SI F BIMANDRE RI
Relator Me bro

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI DA A SILVA
Membro Membro
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PROC N...Q
FOLHAS

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Nomeio Relator do presente processo o Vereador

Em å de .7 de 2014.

O RREIRA

Presidente
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FOLHAS

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 do Projeto e das

Emendas de fis. 13 e 14, por esta Casa de Leis.

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio

Plenário a soberana decisão final.

É o parecer.

Sala das Reuniões, em

03 de junho de 2014-

FA IANO ANDRÉ L AS ARIANO

Relator

|
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PROC.N• Og,9 19
FOLHAS i .

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 normal tramitação do

Projeto e das Emendas de fis. 13 e 14 por esta Casa.

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão

final.

É o nosso parecer.

Sala das Reuniões, em

03 de junho de 2014.

ROQU RA ,

esid

FA IANO ANDRE L C S MARIANO

Relator

MARCOS AN O DE SOUZA
Membro

D4etora de lo egislautle
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VOTAÇÃO NOMINAL

REQUERIDA POR % i o em t

PROCESSON° 69fIV DE

DATA: '
' I 12014

VEREADOR SIM NÃO
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA

02 - ANTONIO FARIA NETO o t
03 - ARILDO DE LIMA JÚNIOR c2
04 - FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO o
05 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO O
06 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI O
07 - FRANCISCO CARLOS DE GÓES 06
08 - LUIZ CARLOS BASTAZINI ca
09 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA o rr
10 - MOISÉS ROSSI

11 - NATALINO DAVI DA SILVA o i

12 - PAULO EDUARDO DE SOUZA

13 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA e i

14 - RENATO CELSO BONOMO PURINI i 2

15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO a .

16 . ROQUE JOSÉ FERREIRA i 3
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBi

TOTAL 0 % Og

CERTIFI O Fli QUE O RESULTADO DA VOTAÇAO FOI: SIM (3 E NAO . '

DIRETOR OlO IS O 1° T I

PRES ENTE
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PROC. N'
FOLHAS

À
Diretoria de Apoio Legislativo:

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões

Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 09 de

junho de 2014, providenciar o encaminhamento do

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. Após a

publicação da lei, arquive-se.

Bauru,10dejunho de2014.

ALEXSSAND BUSSOLA

Presidente

Atendido o despacho, segue Autógrafo e oficio,

aguardando-se a publicação da Lei para posterior

arquivo.

Bauru dejunhode2014.

JOSI NE IQUtHRA

.. Diret ra d Apoio Legislativo
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PROC. N' O

LHAS
AUTÓGRAFO N° 6

De 10 de junho de 2014

Dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de
transexuais e travestis nos registros municipais
relativos a serviços públicos prestados no åmbito da
Administraello Direta e Indireta, e dá outras
providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1° - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis nos termos desta
Lei, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e
procedimentos - registros municipais relativos aos serviços públicos
sob sua responsabilidade, como fichas de cadastro, formulários,
prontuários, registros escolares e outros documentos congeneres -

promovidos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Municipio.

§ 1° - Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se
reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade e em
seu meio social.

§ 2° - A anotação do nome social das pessoas travestis e transexuais deverá
ser colocada por escrito, entre parênteses, antes do respectivo nome
civil.

Art. 2° - As pessoas travestis e transexuais deverão manifestar, por escrito, seu
interesse na inclusão do nome social, mediante o preenchimento e

O 
assinatura de requerimento próprio, conforme modelo constante do
Anexo I desta Lei.

Parágrafo único - No caso de pessoa analfabeta, o servidor ou empregado público
municipal que estiver realizando o atendimento certificará o fato, na
presença de 2 (duas) testemunhas, mediante declaração cujo modelo
consta do Anexo Il desta Lei.

Art. 3° A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do
cadastro ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome pela qual
se reconheça, é identificada, reconhecida e/ou denominada por sua
comunidade e em sua inserção social.

Art:4° É dever da Administração Pública Municipal Direta e Indireta respeitar
o nome social do travesti ou transexual, sempre que houver, usando-o

para se referir a essas pessoas, evitando, no trato social, a utilização
do respectivo nome civil.

§ 1° - Havendo a necessidade de confecção de crachás, carteiras ou outro
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tipo de documento de identificação, deverá ser observado, mediante
prévia solicitação por escrito do interessado, o nome social do travesti

ou transexual e não o nome civil dessas pessoas.

§ 2° - Nas manifestações que eventualmente se fizerem necessárias em
documentos internos da Administração Direta e Indireta, relativas às
pessoas travestis e/ou transexuais, deverá ser utilizado o termo "nome
social", vedado o uso de expressões pejorativas.

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta Lei resulta nas sanções
administrativas previstas em regulamentação, observada a Lei n°

1.574/71 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bauru.

Parágrafo Único - Os órgãos da Administração Direta e Indireta capacitarão seus
servidores para o cumprimento desta Lei.

Art. 6° - O Poder Público disponibilizará cópias desta Lei para que sejam
àfixadas nos estabelecimentos e em locais de fácil leitura pelo público

em geral.

Art. 7° - Caberá ao Conselho Municipal de Atenção a Diversidade Sexual
(CADS) e a Secretaria Municipal do Bem Estar Social (Sebes),
promover ampla divulgação desta Lei para esclarecimento sobi-e os
direitos e deveres nela assegurados.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 10 de junho de 2014.

ALEXSSAND BUSSOLA
Presi e

FÁBIO SARTORI N'FRINATO
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data,

J 1 N
Diretora de Apoio Legislativo
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ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU
(nome da Secretaria ou Órgão Municipal)

Senhor (a) ..........

Nos termos do artigo _ da Lei n°
,

de _ de de

2014, eu, ............................................(nome civil do interessado),portador da Cédula

de Identidade 0°........................ e inscrito no CPF sob o 0°........................., solicito a

inclusão e uso do meu nome social "........................(indicação do nome social)", nos
registros municipais relativos aos serviços públicos prestados por este órgão ou
unidade.

Bauru, ....................................................................

(assinatura do interessado)

|
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ANEXO II oc

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU

(nome da Secretaria ou Órgão Municipal)

DE CLA RAÇÃO

Eu, ..............................................(nome completo do servidor ou
empregado público), registro funcional n°..........................., na presença das
testemunhas abaixo identificadas e assinadas, certifico que
.....................................................(nome civil completo), portador da Cédula de
Identidade R.G. 0°..................................... e inscrito no CPF/MF sob o
no..............................................., requereu a inclusão e uso do nome social
".............................." (indicação do nome social) nos registros municipais relativos
aos serviços públicos prestados por esse .............................................(indicação do
órgão ou unidade prestadora do serviço público), nos termos do artigo _ da Lei n°

, de _ de de 2014.

Bauru, .....................................................

(assinatura e carimbo do servidor ou empregado público municipal)

Testemunhas:

1)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)

2)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)
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i FOLHA Ci

Of.DAL.SPL.PM.096/14

Bauru, 10 de junho de 2014.

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária
e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 09 de junho:

Autógrafo n° Referente ao Projeto de Lei

6631 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusäo e uso do nome social de
transexuais e travestis nos registros municipais relativos a serviços públicos
prestados no ambito da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências,

6632 de autoria deste Legislativo, que altera o Art 10-A da Lei n° 4320, de 07 de julho

de 1998, acrescentado pelo Art. 2° da Lei n° 4759, de 26 de novembro de 2001;

6633 de autoria desse Executivo, que altera a redação da Lei Municipal n° 6344, de 11
de abril de 2013, que autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à
EMPRESA APARECIDO REGHINE em regime de concessão de direito real de
uso;

Decreto n° Referente ao Projeto de Decreto Legislativo

1542 de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes, que dá denominação de ELIO
FRANCISCO à uma praça pública da cidade;

1543 de autoria do Vereador Fabiano André Lucas Mariano, que dá denominação de
LUIZ AMl2RICO DIONIZIO à uma praça pública da cidade.

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

ALEXSSAND BUSSOLA
Presid nte

Oficio 96 N Protocolo 2 A 3
Excelentissimo Senhor pag $ no dia ( 6 /
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
Prefeito Municipal de Bauru
N E S T A RONALDO 30SI SCHIAvoNE

Chefe do Serviço de Procedimentos tegishtivos
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FOLHAS 0-T

PREFElTURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE N° 163/ 14

P. 34.280/ 14

Câmam Mti epal de Bauru
[Mretoria de 400 Legislativo

Bauru, 26 de junho de 2.014.

01JllL20%

A D

Ho ) ·

Senhor Piesidente,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelôncia a LEI N" 6.525, DE 26 DE JUNIIO DE 2.014,

que dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de transexuais e travestis nos registros municipais relativos a

serviços públicos prestados no âmbito da Administração Direta e Indireta, e dá outfas providências.

Atenciosas saudações,

RODRIGO AN rtoNI E AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

I Escelentissimo Senhor

ALEXSSANDRO BUSSOLA

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA

5
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FoLHAs 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 6.525, DE 26 DE JUNiiO DE 2.014

P. 34 280/ 14 Dispõe sobre a inclusão e uso do nome social

de transexuais e travestis nos registros

municipais relativos a serviços públicos

prestados no âmbito da Administração Direta

e Indireta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Organica do Município de

Bauru, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1° Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis nos termos desta Lei, o direito à escolha de

. -tratamento nominal nos atos e procedimentos,- registros municipais.relativos aos serviços públicos

sob sua responsabilidade, como lichas de cadastro, formulários, prontuários, registros escolares e'

outros documentos congêneres - promovidos no âmbito da Administração Direta e Indireta do

Município.

§ l° Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são

identificados por sua comunidade e em seu meio social.

§ 2° A anotação do nome social das pessoas travestis e transexuais deverá ser colocada por escrito,

entre parênteses, antes do respectivo nome civil.

Art. 2 As pessoas travestis e transexuais deverão manifestar, por escrito, seu interesse na inclusão do

nome social, mediante o preenchimento e assinatura de requerimento próprio, conforme modelo

constante do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. No caso de pessoa analfabeta, o servidor ou empregado público municipal que estiver realizando o

atendimento certificará o fato, na presença de 2 (duas) testemunhas, mediante declaração cujo

modelo consta do Anexo II desta Lei.

Art. 3° A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para

o ateïïdimento, o prenome pela qual se reconheça, é identificada, reconhecida e/ou denominada

por sua comunidade e em sua inserção social.

Art.4° É dever da Administração Pública Municipal Direta e Indireta respeitar o nome social do travesti

ou transexual, sempre que houver, usando-o para se referir a essas pessoas, evitando,- no trato

social, a utilização do respectivo nome civil.

§ 1° Ilavendo a necessidade de confecção de crachás, carteiras ou outro tipo de documento de

identificação, deverá ser observado, mediante prévia solicitação por escrito do interessado, o

nome social do travesti ou transexual e não o nome civil dessas pessoas.

§ 2° Nas manifestações que eventualmente se fizerem necessárias em documentos internos da

Administração Direta e Indireta, relativas as pessoas travestis c/ou transexuais, deverá ser

utilizado o termo "nome social", vedado o uso de expressões pejorativas.

Art. 5° O descumprimento do disposto nesta Lei resulta nas sanções administrativas previstas em

regulamentação, observada a Lei n° 1.574/7 I - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de

Bauru.

Parágrafo único. Os órgãos da Administração Direta e indireta capacitarão seus servidores para o cumprimento

desta Lei.
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FOLHAS--SÛ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei n 6.525/ 14

An. 6° O Poder Público disponibilizará cópias desta Lei para que sejam afixadas nos estabelecimentos e

em locais de fãcil leitura pelo público em geral.

Art. 7° Caberá ao Conselho Municipal de Atenção a Diversidade Sexual (CADS) e a Secretaria Municipal

do Bem Estar Social (Sebes), promover ampla divulgação desta Lei para esclarecimento sobre os
direitos e deveres nela assegurados.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 25 de junho de 2.014.

RODRIGO ARDON E AGOSTINilO MENDONÇA

PREF O MUNICIPAL

-MAURÍCfGENIE POÍtTO
SEÇRETÁRIOD CIOS J DICOS

Projeto de iniciativa do

PODER LEGISLATIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

2



PROC.N' OE - -

BO
FOLHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

(nome da Secretaria ou Órgão Municipal)

Senhor(a).. .

e nos då aftÎo Lei"Ü ,
"de de amdeM2014,t eu;

........(nome civil do interessado), portador da Cédula de Idelitidade n° ........................ e

inscrilo no CPF sob o n°........................., solicito a inclusão e uso do meu nome social "........................(indicação do

nome social)", nos registros municipais relativos aos serviços públicos prestados por este órgão ou unidade.

Bauru, ...... ........

(assinatura do interessado)

3
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FOLHAS 9

* PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO Il

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU

(nome da Secretaria ou Órgão Municipa,I)

DECLARAÇÃO

Eu, ..............................................(nome completo do servidor ou empregado público), registro

funciona1.n°..........................., , na, presençamdas testemunhas abaixo identilcadas e assinadas, certilco que

.......... . . ..............(nome civil complet6), pàrtado) da CédulaIde [ dentidade"R.G.
n°..................................... e inscrito no CPF/MF sob o n"..............................................., requereu a inclusão e uso do

nome social ".............................." (indicação do nome social) nos registros municipais relativos aos serviços

públicos prestados por esse .............................................(indicação do órgão ou unidade prestadora do serviço

público), nos termos do artigo da Lei n°
, de _ de de 2014.

Bauru, ...........

(assinatura e carimbo do servidor ou empregado público municipal)

Testemunhas:

1)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)

2)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)

4
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DIÁRIO OFICIAL DE BAURU DATA· O -3 /0 9/2014 PÁGINA(S): 0:1, A

I my4 -p I FI N° 6.52% DII'26 Ditli INHO DF 2.014,Mey-

P 34.280/14 Dispõe sobœa inclusao e uso do name social de transexruris e travestis nos registms

municipis ælaávos a serviços públicar prestados no 4mbito da Administraçaö Direta e Indireta, e dá

catras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. S I da Lei Organica do
'Município de Bauru,faEsabet que a Cafnara Municipal aprovou e ele sanciona e pomulga a seguiare lei: -

Art. l' Fica assegurado as pessoas transexuais e travestis nos termos desta Lei, o direiro

à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos - registros municipais

relativos aos serviços públicos sob sua responsabilidadescomo fichas de cadastro,

formulårios, prontuários, registros escolares e outros documentos cõiigeneres -

promovidos no ambito da Administraçao Direta e Indireta do Município.
¯

§ I* Enraido.se por name sociai aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem,
a bem ampo slo idensificasus por suaeonnmidade e em seu meio sociaL

§ 2° A ariolaçao do nome social das pessoas travestis e aansexuais deverá ser coloemda
por escrito, enre parenteses, antes do respectivo nome civil'

Art. 2° As pessoas travestis e transexuais deverão manifestar; por escrito,seu imeresse ria
inclus11b Oc norme social, mediante o preenchimento e assinatura de tequerimento

proprio, conforme modelo constante dá Anexo I desta Lei. g ----:

Paragrafoúnico. Nocasodepossonanalfabeta, oservidor~ouempregadopüblicomunicipalqueestEier

realizando o atendimento certificarä o fato, na presença de 2 (duas) testemunhas,

medianie declaraçßo cujo inodelo constadoAuexo Il desta Lei.

4 Art 3' A pessoa inleiessada indicarå, no momento do preenchimenio do cadastro ou ao se

apresentar para o atendimento, o prenome pela qual se reconheen, 6 identificada,

46 reconhecida e/ou denominada por sua comunidade e en sus inserção social.
Art.4° É dever da Administraçio Pública Municipal Direia e hidireta respeitar o nomeg

social do travesti ou transexual, sempe que houver,usandeo para se referir a essas
pessoas, evitando,no trato social, a utilizaçao de respectivo nome civil

§ l* Havendo a necessidade de confecçio he crachés, carteiras ou outro tipo de

documento de identificaçao, deverå ser observado, mediante prévia solicitaçao por
escrito do interessado, o nome social do iravesti on.traisexual e mio o nome civil

O 
dessas pessoas.

2° Nas manifestações que eventualmente se fizerem necessárias em documentos
internos da Administraç4o Direta e Indireta, relativas As pessoas travestis e/ou
transexuais, devera ser utilizado a termo "nome social", vedado o uso de expressões
pejorativas.

Art"5° O desEamprimeiito do disposTo4nesta Lei resulta nas sanções administrativas
previstas em regulamemação,06servada aïci n' l.5 Î4Ól Estatuto dos Servido-
Públicos Municipais de Bauru.

Parágrafo único. Os órgaos da Administração Direta e Indirela Espacitarao seus servidores para o

cgrimento dest ei.
Art.6° O Poder Público disponibilizara, cópias desta Lei para que sejam afixadas nos.

estabelecimentos e em leEsis de fácil leimra pelo público em geral.
Art 7° -Cabèrå sia Conselho Mènicipal de Atençao a Diversidade Sexual (CADS) e a

Secretaria Municipal do Benf Estar Social (Sebes), pråmåÑÌaiSpla divulgaçao

desta Lei para esclarecimento tiobre os direitos e deveies nela assegurados.. sv.
Art. 8 Esia Lei enira em vigor na deli de sua publicaego.

Bauru,25 de junho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

MAURICIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Projelo de iniciativa do

PODER LEGISLATIVO

Registrada no Departamemo de Comunicaçao e Documemaçao da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERA10_
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.xANEXO I .. s.
: PREFEITURA DO MUNICIP10 DE BAURU

(nome da Secretaria ou Órgio Municipal)
Senhor (a) ..........

Nos termos do artigo _ da Lei n°
, de de de 2014, eu, =

-:. . a.:::...........................(nome civil do interessado), portador da Cedula de identidade no.... ..... ......

e inscrito no CPF sob o n°..................... olicito a inclusao e uso do men name social ".... ... ...

(indicaçao do nome social)", nos registros municipais telativos aos serviços públicos prestados por este
órgão ou unidade.

Bauru,.............. ..... . .....

(assinatura do interessado)

ANEXO Il

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU
(nome da Secretaria ou órgio Municipal)

D E C L A R A Ç Å O
Eu, ....----...............a.(nome. completo do servidor ou empregado

p(iblico), registro lincional u"..__....-...__, na presença das testemunhas abaixo identificadas e
assinadas, certifico que .........-.-.-...«..4...............-..(rome civil completo) portador da Cedula de
Identidade R.G. n'............__.........a.. e inscrito no CPF/MF sob o n'....... . ..........,
requereu a inclusfo e uso do nome social "................__" (indicaçao do nome social) nos registrong
municipais relativos aos serviços públicos prestadas por esse ................................._ ..(indicaçao de
órgio.au unidade ýiesladora do serviço público), nos termos do artigo _ da Lei n° de _ de

de 2014.

Baurn..... . ...... .........

(assinalura e carimbo do serùidor ou enipregado público municipal)

estemunhas:

1)..............(nome, R.G. e CPF)

(assinatura)

2)..............(nome, R.O. e CPF)

(assinatura) = ..

Cumpridas as xigencia legais
encaminha-se o resente rocesso
ao Serviço de Microfil agem e
Arquivo

Bauru.» .it.....I.. . . ...6.......

Dirdoria µ r o Legis atIvo

a


