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PREFEITURA MUNIC AURtt=·'"""'~·., 

OF. EXE Nº 249/18 
P. 1.211118 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria df' ~paio Legls1a11vo 

3 1 JUL. Z01B 

ENTRADA 
lioraJ.~.;~.(a) 

Bauru, 24 de julho de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 71/18, que altera a Lei 
Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001, dispõe sobre a instalação de equipamentos urbanos em vias e 
logradouros públicos, com exploração de publicidade e dá ou ro idências. 

Atenciosas saudaçõe 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Cópia da Lei Municipal 4.637/01 e desenho da lixeira. 

A 
OAL 
PI leitura no Expediente 
da Sessão Ordinf:lria cio 
dia "e., J o~ 1 1€. 
em 3 ~ o':J- / 18..:... ·- -
ALEXSS RO BUSSOLA 

PRE IDENTE 
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PREFEITURA MUNll:IPALÍJEil"-Ãlrtttf'-·0
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 71118 
Altera a Lei Municipal nº 4.637, de 
19 de fevereiro de 2.001, que dispõe 
sobre a instalação de equipamentos 
urbanos em vias e logradouros 
públicos, com exploração de 
publicidade e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4º 

O art. 1º e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 1° Fica permitido, mediante Chamamento Público, a instalação de equipamentos. abaixo 
discriminados, em vias e logradouros públicos por empresas privadas credenciadas junto 
ao Município de Bauru, que disporão de espaço para exploração de publicidade em locais 
a serem aprovados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em caso de espaço 
urbano, e pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. em caso de espaço 
rural, ouvindo-se previamente a Empresa Pública ou a Secretaria interessada: 

1 - Postes com placas indicativas de nome de logradouros públicos: 
li - Placas denominativas e lixeiras de vias públicas a serem fixadas em paredes ou 

postes ornamentais e de sinalização; 
III - Painéis eletrônicos com mensagens publicitárias; 
IV - Lixeiras, bancos de praças e equipamentos de play-ground. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, devera.o elaborar projeto bâsico de acordo com as normas 
técnicas e de trânsito, que conste o desenho dos equipamentos. suas especificações, 
medidas e espaço reservado à publicidade, visando atingir a maior padroni1.ação possivel 
e a diminuição da poluição visual, e que deverá ser disciplinado no Chamamento 
Público." (NR) 

O art. 2° da Lei Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2º A permissão de que trata a presente lei terá sua duração prevista no Chamamento Público. 
não podendo ultrapassar o prazo máximo de 05 (cinco) anos."' (NR) 

O art. 4° da Lei Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001, passa a ter a seguinte redação: 

ºArt. 4° Havendo desconformidade entre os padrões adotados pelo Município, especificados no 
Chamamento Público, e a sua execução, a empresa permissionária ficará responsável pelo 
seu dcsfazimento, suportando os custos decorrentes, além de responder pelas perdas e 
danos que causadas ao Município ou a terceiros, com a readaptação do serviço." (NR) 

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação 

Bauru, ... 

1 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. Ne __ .::5-!::~::J.~-, . 
FOLHAS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
24. julho, 18 

ÃlJ"Rtr~·:.i 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa. o presente Projeto de Lei que, visa 
alterar a Lei Municipal nº 4.637. de 19 de fevereiro de 2.001, que dispõe sobre a instalação de equipamentos urbanos em vias e 
logradouros públicos, com exploração de publicidade e dá outras providências. 

A Lei Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001, traz a oportunidade de particulares em conjunto com o 
Poder Público colaborarem na melhoria do espaço público, através da instalação de equipamentos urbanos em vias e logradouros 
públicos. Todavia, a lei disciplinava a pennissão através de procedimento licitatório, inviabilizando a finalidade da Lei, qual seja 
a contribuição do particular com a melhoria dos espaços públicos. 

A presente alteração se faz necessária para atender à finalidade precipua da Lei, com a contribuição das 
Empresas Privadas para a infraestrutura do Município. 

Importante destacar que a intenção da Lei não é ger ompetição entre os particulares, mas sim incentivar a 
doação de equipamentos, provendo o Município de material neccssári , sem no entanto, acarretar custo com sua aquisição. 

Dcstarte, pela evância da matéria, con 

Atencio saudações, 

...;· .. ··~ ... :.,~r.-1·"':'. ·· ·,·1· · • 

...... 1,11\r''"""~ ... · .,1.... , _:,··.·~ • .. ~: .... · •.. 1 u 

Et!Cátiil ri~-~~ C·~::~::. :;i~ '. :':;· 
..... ~-· '• ... ~H ............. ~· .. -
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P. 24178/99 

1 PROC. Ni 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4637, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2001 
Dispõe sobre a instalação de equipamentos 
urbanos em vias e logradouros públicos, com 
exploração de publicidade e dá outras 
providências. 

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1°- Fica permitido, mediante prévio procedimento licitatório, a instalação de equipamentos 
urbanos, abaixo discriminados, em vias e logradouros públicos por empresas privadas 
previamente cadastradas no Municlpio de Bauru que disporão de espaço para exploração 
de publicidade em locais a serem aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento, 
ouvindo-se previamente a Empresa Pública ou a Secretaria interessada. 

I - Postes com placas indicativas de nome de logradouros públicos; 
li - Placas denominativas de vias públicas a serem fixadas em paredes ou postes; 
III - Painéis eletrônicos com mensagens publicitárias; 
IV - Lixeiras, bancos de praças e equipamentos de play-ground; 

Paragrafo Único - A Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, deverão elaborar projeto básico de acordo com as normas técnicas e de 
trânsito, que conste o desenho dos equipamentos, suas especificações, medidas e espaço 
reservado à publicidade, visando atingir a maior padronização posslvel e a diminuição da 
poluição visual, e que devera instruir o procedimento licitatório. 

Art. 2° - A permissão de que trata a presente lei terá sua duração prevista no edital de licitação e 
contrato, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 (cinco) anos . 

§ (º -

§ 2º -

Art. 3º -

Art. 4° -

Durante o período em que a permissão estiver em vigor as empresas permissionárias 
ficarão responsáveis pela manutenção dos equipamentos. 

Terminado o prazo de vigência da permissão não será permitida a retirada ou colocação 
de outras placas com novas publicidades, ficando facultado ao Poder Público a retirada 
da publicidade. 

Sempre que a execução das obras ou serviços públicos, bem como outras circunstâncias, 
venham a exigir a retirada ou remoção dos equipamentos ou publicidades, a Secretaria 
Municipal responsável comunicara a retirada do equipamento, podendo o interessado 
instalá-lo em outro local disponível, sem qualquer ônus para o Município. 

Havendo desconformidade entre os padrões adotados pelo Municlpio, especificados no 
edital da licitação, e a sua execução, a empresa permissionária ficará responsável pelo 
seu desfazimento, suportando os custos decorrentes. além de responder pelas perdas e 
danos que causadas ao Município ou a terceiros, com a readaptação do serviço. 
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Ref. Lei 4637/01 

Art. 5° -

1 PROC. NQ 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, 19 de fevereiro de 2001. 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARIA HELENA CARVALHO RIG!TANO 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

LUIZ ANTONIO DA SILVA PIRES 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Praça D Pedro li 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
. ' SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

• 
Em '=t ~ de2018. 

\ 

• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhora Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Em relação ao Projeto de Lei nº 71/18, solicitamos seja encaminhado ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal para que informe: 
- se haverá aplicação de multa à empresa que descumprir os padrões 
adotados pelo Municlpio; 
- para qual Secretaria será destinado o valor arrecado a título de multa, se 
houver; e 
- qual o perfil das empresas que instalam estes equipamentos de 
pu b lí9iCjlli taG1~;;---.. 

ru 16 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, ;;i o de agosto de 2018. 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Bauru, .:Lo · de agosto de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício. 
Bauru, ia de agosto de 2018. 

~n~,·~ 
JOiiANE SIQUEl.l\" 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 159/18 

Bauru, 20 de agosto de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Relator da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Vereador Natalino Davi da Silva, sobre 

o Projeto de Lei nº 71 /18, processado sob nº 152/18, que altera a Lei nº 4637, de 19 

de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a instalação de equipamentos urbanos em 

vias e logradouros públicos, com exploração de publicidade e dá outra providências, 

a fim de que Vossa Excelência tome as providências necessárias para atender ao 

requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

ALEXSSAND 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

BUSSOLA 

OflcioJ~.s h 'g ;;010-;;,p/.i.Lj ___ \ 
pag V _no dia~ 081.J..&_ A 

19· 
RONALDO J~VONE 

Chefe do Serviço de P~o:~:~i.os Legislativos 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando as informações prestadas nesta data em 

reunião realizada com o Senhor Secretário Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, Levi Momesso, e que todas as dúvidas foram sanadas, 

entendemos que a presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reu 

05/dJA..~~ 

Relator 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

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

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

11 de setembro de 2018 . 

VI DA SILVA 
Relator --

mbro 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 



• 

• 

• 

~ÔHtt:Va.kuoyd tk ~arva • 
Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

so o Vereador: 

L~~R16tiES BARBOSA 
Presidente 
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CpRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

,PRDC.NI 
FOLHAS 

PARECER DO RELATOR 

1i;t<:::·I 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

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

portanto, sua normal tramitação . 

lnobstante, deixamos ao escrutfnio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
13 de setembro de 2018. 

Relator 
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PRDc. N•. _ _.._..;;._;~~Q,<:. 

~tinuvakhyud' tÚ atUU 
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

AS 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

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 à sua normal tramitação por esta Casa . 

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

é o nosso parecer. 

LUI 

Sala de Reuniões, em 
19 de setembro de 2018. 

!,los• 
Presidente 

/ 

OBERTO MEIRA 

ENEDINE MERINO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 2742/18 

Excelentíssimo Senhor 
Alexssandro Bussola 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 1 O de setembro de 2018 .. 

1 3 SET. 2018 

Em atenção ao ofício DAL. SPL. PM nº 159/18, protocolado junto ao 

processo 1211/18, no qual a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita informações 

sobre o Projeto 'de Lei 71/18, segue anexa manifestação da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (fl 32) . 

Praça das Cerejeiras, 1·59 - VIia Noeml - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -• 
www.bauru.sp.gov.br 

,. 

.. 
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• PREFEITURA DE 

BAURU 
*"""""'" ..,,.,,, .,.._ ----------·--

Processo: 1.211/18 

Bauru, OS de setembro de 2018. 

Ao Gabinete do Prefeito 

A/C - Chefe de Gabinete - Majô Jandreice 

Prezada Senhora, 

Segue resposta dos questionamentos feitos na folha 31 dos autos: 

1 - Por se tratar de projeto socioambiental não haverá previsão de multa. 

Informamos que em caso de descumprimento será suspensa a autorização dada pelo 

município; 

2 - Não vai haver multa; 

3 - Todos os tipos e perfil de atividades, desde que atenda os critérios do 

município. 

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos . 

Atenciosamente, 

Secrebirfa Munlclpal do Melo Ambiente 

Av. Alfredo Mala, 1·10 117050-030- Bauru/SP 

~5'' 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Prefeitura Municipal de Bauru 

(14) 3234-6849 / 3239-2766 I 3223-3928 1 rneloamblenteCbauru.sp.gov.br 
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~tÚnam~=Jw~• 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!,lRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

·y~\{) ~IL,_,,,fZA \0íX 

, 



• 
PROC. N11..___.:__-=::.... ........ t:-;I 

~ÔfiUVa.kuo~~L~~4 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CpRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 
• óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 
É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
18 de setembro de 2018. 

~~ú 
PAULO FERREIRA LEITE 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50. Centro - CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 

HAS 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

~ ·• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS 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 à sua normal tramitação por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
18 de setembro de 2018. 

!ld~ g~Lf 
P.Jitcst'ERREIRA LEITE 

Relator 

Membro 
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~âmfua.ku&iYbi· tu ~~yz 
Praça o. Pedro li, 1-50. Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

elator d presente processo o Vereador 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
19 de setembro de 2018 . 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 
normal tramitação. 

sábia decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutfnio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
19 de setembro de 2018 . 

elatora 

LUIZ CAlllif.:TAZINI 
Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

e ~ i)'.\ .eA 1Z,,." \ ov' 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 
É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

19 de setembro de 2018. 

d ~ ~ ~· ' /A ,vu;.; 

CHIARA RA IERI BASSET 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

i= o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

19 de setembro de 2018 . 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias e 01 (uma) Sessão 

Extraordinária, a requerimento do Vereador 

Francisco Carlos de Goes, em Sessão 

Ordinária realizada em 24 de setembro de 

2018, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 08 de outubro 

2018. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 

01 (uma) Sessão Ordinária, a 

requerimento do Vereador Marcos 

Antonio de Souza, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 08 de outubro de 2018, 

devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária do dia 15 de outubro de 2018. 

Bauru, 09 de outubro de 2018. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Presidente 

Publicação da Paula oo 

\ 

Diáie Oficial de Bauru. 
Dla1.1J1o~àsfts. 9 e;_ 

DIRETORIADE~lfGlStAl'M:r 
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À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 15 de outubro 

de 2018, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 29 de outubro 
2018 . 

Bauru, 16 de setembro de 2018. 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 
Presidente 
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PROC. N• 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 359/18 
P. 1.211/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Municipal de -3: 1uru 
Diretoria de A.polo Legista .1vo 

1 9 OUT. 2018 

Ef'ITRAD 
Hora \SJv:,<:l(a) 

Bauru, 16 de outubro de 2.018. 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei nº 71/18, que altera a 
Lei Municipal nº 4.637, de 19 de fevereiro de 2.001, dispõe sobre a instalação de equipamentos urbanos em vias e 
logradouros públicos, com exploração de publicidade e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

AlEXSSA }{0 av~~B.:ilA 
PRE: IOP·lT".:. 

1 
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Of.DAL.SPL.PM. 185/18 

Bauru, 23 de outubro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, através do 
ofício EXE 359/18, datado do último dia 16 de outubro, estamos devolvendo o 

Projeto de Lei nº 71/18, que altera a Lei nº 4637, de 19 de fevereiro de 2001, que 

dispõe sobre a instalação de equipamentos urbanos em vias e logradouros públicos, 

com exploração de publicidade e dá outras providências. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre idente 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
Cumpr!das ais cxlgénclas legals 
encaminha·sc o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem o 
A<quivo.z y 
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