
Projeto de Lei que obriga a permanência de uma 
pessoa próxima às cancelas para liberação de 
veículos, especialmente a fim auxiliar pessoas 
com deficiência, idosas ou algum tipo de 
dif iculdade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 

MANOEL AFONSO 
LOSILA 
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PROJETO DE LEI 

Obriga a permanência de uma pessoa próxima às 
cancelas para liberação de vefculos, especialmente a 
fim auxiliar pessoas com deficiência, idosas ou algum 
tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 

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

Art.1° Fica obrigado aos estabelecimentos localizados no municlpio de Bauru abertos ao 
público em geral e que possuem cancela para acesso de veículos aos seus espaços 
flsicos a manterem funcionários ao lado das respectivas cancelas para auxiliar as 
pessoas idosas ou com deficiência ou algum tipo de dificuldade a fim de que 
consigam acessar o dispositivo de acionamento para liberação do acesso, ou a 
instalarem cancelas móveis que possibilitem ás pessoas em geral chegarem ao local 
de retirada e colocação de voucher ou disponibilizarem equipamentos tecnológicos ás 
pessoas que não conseguem acessar aos dispositivos das cancelas de modo que 
elas possam ingressar e sair do espaço flsico sem necessidade de ajuda. 

Parágrafo único. Fica assegur;ido ao funcionário, que exercer a função acima, as condições 
ergonômicas e necessárias à sua proteção contra sol, chuva ou intemperes. 

Art. 2° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 5° 

Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicaçao da 
presente Lei, para que os locais se adaptem ao determinado no Art. 1 º. 

A infração ás disposições desta Lei acarretará as seguintes penalidades: 

1 - Advertência por escrito e multa no valor de 1 salário mínimo, na primeira 
vez; 

li - Em caso de reincidência o valor será multiplicado pelo número da 
reincidência, sendo a primeira reincidência multiplicado por 2, a segunda por 
3, e assim sucessivamente . 

Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da infraçao, antes da 
imposição definitiva da multa. 

A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente conforme atualização do 
valor do salário mlnimo. 

A presente Lei será regulamentada pelo Executivo, se necessário, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de outubro de 2018. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A presente Lei pretende oferecer às pessoas com deficiência, idosos 
ou algum tipo de dificuldade, baseado no Princfpio da Dignidade Humana e todos 
os aparatos que nos trazem a Lei Federal considerada corno Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei 13.146/2015), bem como ao Estatuto do Idoso, a mesma 
realidade oferecida aos demais cidadãos em relação à possibilidade de adentrarem 
a qualquer estacionamento aberto ao público e que tenha cancelas, pois os 
mesmos enfrentam dificuldades e constrangimentos ao se depararem com a 
situação em que não conseguem acessar o dispositivo de acionamento de abertura 
das cancelas, seja na entrada ou na saída dos estabelecimentos. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação do presente 
Projeto de Lei. 

Bauru, 29 de outubro de 201 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em .áQde iíuJu ~ de 2018 . 

C!,lRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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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 

PARECER DO RELATOR 

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 Reuniões, em 

30 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁODE 
SAO PAULO 

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 

30 de outubro de 2018 . 
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CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

elator do pres te processo o Vereador: 

LOS ~S BARBOSA 

Presidente 
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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 ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relatora 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 escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
31 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

acata o parecer exarado pela nobre relatora 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. 

Sala de Reuniões, em 
31 de outubro de 2018. 

LUIZ C c.R&;rGOES-sARBOSA 
(RLOS ;residente 

1 BASSETO BERTO MEIRA 
'Relatora 

MARCOS ANT~z,
Membro Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

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

(_, h.1Jra.A ~i't:YZA' evrs~TTO 
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SAO PAULO 

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 

31 de outubro de 2018 . 
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SAO PAULO 

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 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

31 de outubro de 2018 . 

--00~ 
~~~TO 

Membro 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

~ ~lf.) Jk~ ~~ 
Em05"°de ~ de2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230-Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER DO RELATOR 

CgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
05 de novembro de 2018. 

LUIZ L ""'S RO~ES BARBOSA 
r~Relator 
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Praça o. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

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. 

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

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
07 de novembro de 2018. 

Y~CIMENTO 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Proc. nº 208/2018 
Emenda nº 1 

EMENDA ADITIVA 
APROVADA 

1l.!~:cs;"1n1 o tlussc!a 
F'~:E~: 1C:.,!TE 

No Art. 3° do que obriga a permanência de uma pessoa proxima às 
cancelas para liberação de veículos, especialmente a fim auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas, processado sob nº 208/18, acresça-se o seguinte§ 3°: 

"Art. 3°- ( ... ) 

§ 3º - A multa paga pelos infratores dos dispositivos desta lei, 
serà recolhida aos cofres municipais até que seja criado 
e operacionalizado o Fundo Municipal para Atendimento 
a Pessoas com Deficiência, quando então para este 
deverão as multas serem recolhidas." 

Bauru, 06 de novembro de 2018. 

JOSÉ ROB 
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Proc. nº 208/2018 
Emenda nº 2 

APROVADA 
EMENDA MODIFICATIVA E SUPRRESIV~ ati 1~ :i-~i'I. 

Alexssa ro Busscla 
PRES ~NTE 

O Art. 1º do Projeto de Lei que obriga a permanência de ma 
pessoa próxima às cancelas para liberação de veículos, especialmente a fim auxiliar 
pessoas com deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos 
dispositivos de abertura das mesmas, processado sob nº 208/18, passa a ter a 
seguinte nova redação, suprimindo-se o Paràgrafo único: 

"Art. 1° - Fica obrigado aos estabelecimentos localizados no 
município de Bauru abertos ao público em geral e que 
possuem cancela para acesso de veículos aos seus 
espaços físicos a manterem funcionàrios disponíveis 
para auxiliar as pessoas idosas ou com deficiência ou 
algum tipo de dificuldade a fim de que consigam acessar 
o dispositivo de acionamento para liberação do acesso, 
ou a instalarem cancelas móveis que possibilitem às 
pessoas em geral chegarem ao local de retirada e 
colocação de voucher ou disponibilizarem equipamentos 
tecnológicos às pessoas que não conseguem acessar 
aos dispositivos das cancelas de modo que elas possam 
ingressar e sair do espaço físico sem necessidade de 
ajuda." 

Bauru, 06 de novembro de 2018. 

C. D. c!o Nascimsntq 
VEReAOoAA . 

Fábio Manfrinato 
Vereaetor • 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR tJl).+Jl\l\i\f Da.vi d.o,, Si;Mv 

DATA:~ IJ /2018 

VEREADOR SIM NÃO 

• 01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 

02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA l 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO J, 
04 - FABIO SARTORI MANFRINATO 3 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GOES L\ 
06 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA s 
07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI e. 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA ':(. 

09 - MANOEL AFONSO LOSILA ~ 
10 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA O} 

11 - MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN \ô 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 1 1 

• 13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE 12' 
14 - ROGER BARUDE I'?:> 

1'5 - SERGIO BRUM 1 t.j 
16 -TELMA GOBBI IS 
17 -YASMIM NASCIMENTO 1 (. 

TOTAL // 

CERTIFICO, E DOU " QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FO~ _ 
L j/ "º \ 

VOTO•. ~ :::","-< &V 

~ '.}JAA~ ~" mlLII?) 
1-HU V " 

DIRETORIA A~ LEGISLATNO 1' SECR 

V 

ÁRIO 

PRES )t§NTE 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 20 de 
novembro de 2018, as emendas às folhas 
16 e 17 foram encaminhadas em plenário 
para parecer das Comissões Permanentes. 
A Presidente da referida Comissão, 
Vereadora Teima Gobbi, nomeou como 
relator o Vereador Benedito Roberto Meira, 
que emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais 
membros. Em seguida, o Presidente da 
Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento, Vereador Luiz Carlos 
Rodrigues Barbosa, nomeou como relatora 
a Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, que 
emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais 
membros. O Presidente da Comissão de 
Indústria, Comércio, Agricultura e 
Abastecimento, Vereador Benedito Roberto 
Meira, nomeou como relator o Vereador 
Ricardo Pelissaro Loquete, que emitiu 
parecer pela normal tramitação, sendo 
acompanhado pelos demais membros. A 
Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Cidadania e Legislação 
Participativa, Vereadora Yasmim 
Nascimento, nomeou como relator o 
Vereador Marcos Antonio de Souza, que 
emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais 
membros. As emendas às folhas 16 e 17 e 
o presente projeto foram, em seguida, 
aprovadas em Primeira Discussão, em 
Sessão Ordinária realizada no dia 20 de 
novembro de 2018. Incluir o mesmo na 
Pauta em Segunda Discussão para a 
próxima Sessão. 
Bauru. 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 
Presidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Obriga a permanência de uma pessoa próxima as 
cancelas para liberação de velculos, 
especialmente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade 
para alcance dos dispositivos de abertura das 
mesmas. 

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

Art.1° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Fica obrigado aos estabelecimentos localizados no mumc1p10 de 
Bauru abertos ao público em geral e que possuem cancela para 
acesso de veículos aos seus espaços físicos a manterem 
funcionários disponíveis para auxiliar as pessoas idosas ou com 
deficiência ou algum tipo de dificuldade a fim de que consigam 
acessar o dispositivo de acionamento para liberação do acesso, ou 
a instalarem cancelas móveis que possibilitem às pessoas em geral 
chegarem ao local de retirada e colocação de voucher ou 
disponibilizarem equipamentos tecnológicos às pessoas que não 
conseguem acessar aos dispositivos das cancelas de modo que 
elas possam ingressar e sair do espaço físico sem necessidade de 
ajuda. 

Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da 
publicação da presente Lei, para que os locais se adaptem ao 
determinado no Art. 1°. 

A infração às disposições desta Lei acarretará as seguintes 
penalidades: 
1 - Advertência por escrito e multa no valor de 1 salário mínimo, 

na primeira vez; 

li - Em caso de reincidência 
número da reincidência, 
multiplicado por 2, a 
sucessivamente. 

o valor será multiplicado pelo 
sendo a primeira reincidência 
segunda por 3, e assim 

§ 1° Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da 
infração, antes da imposição definitiva da multa. 

§ 2° A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente 
conforme atualização do valor do salário mínimo. 

§ 3° A multa paga pelos infratores dos dispositivos desta lei, será 
recolhida aos cofres municipais até que seja criado e 
operacionalizado o Fundo Municipal para Atendimento a Pessoas 
com Deficiência, quando então para este deverão as ·multas serem 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CpRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Art. 4° 

Art. 5° 

M mbro 

recolhidas. 

A presente Lei será regulamentada pelo Executivo, se necessário, 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

• 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 26 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDR 

Presidente 
USSOLA 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 
Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

~ ~tbR.l ,hJú~ 
RONALDO JÓSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7262 
De 27 de novembro de 2018 

Obriga a pennanêncla de uma pessoa próxima às 
cancelas para liberação de veiculas, especialmente a fim 
de auxiliar pessoas com deficiência, idosas ou algum tipo 
de dificuldade para alcance dos dispositivos de abertura 
das mesmas. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas atribuições 
legais, DECRETA: 

Art.1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica obrigado aos estabelecimentos localizados no municlpio de Bauru abertos ao 
público em geral e que possuem cancela para acesso de veiculas aos seus espaços 
ffsicos a manterem funcionários disponlveis para auxiliar as pessoas idosas ou com 
deficiência ou algum tipo de dificuldade a fim de que consigam acessar o dispositivo de 
acionamento para liberaçao do acesso, ou a instalarem cancelas móveis que 
possibilitem ás pessoas em geral chegarem ao local de retirada e colocaçao de voucher 
ou disponibilizarem equipamentos tecnológicos ás pessoas que nao conseguem acessar 
aos dispositivos das cancelas de modo que elas possam ingressar e sair do espaço 
tisico sem necessidade de ajuda. 

Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicaçao da 
presente Lei, para que os locais se adaptem ao determinado no Art. 1º. 

A infraçao ás disposições desta Lei acarretará as seguintes penalidades: 
1 - Advertência por escrito e multa no valor de 1 salário mlnimo, na primeira vez; 
li - Em caso de reincidência o valor será multiplicado pelo número da reincidência, 

sendo a primeira reincidência multiplicado por 2, a segunda por 3, e assim 
sucessivamente. 

Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da infraçao, antes da 
imposiçao definitiva da multa. 

A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente conforme atualizaçao do 
valor do salário mlnimo. 

A multa paga pelos infratores dos dispositivos desta leJ, será recolhida aos cofres 
municipais até que seja criado e operacionalizado o Fundo Municipal para Atendimento a 
Pessoas com Deficiência, quando entao para este deverão as multas serem recolhidas. 

A presente Lei será regulamentada pelo Executivo, se necessário, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~!?>-~ 
RONALDO JcJSé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM 204/18 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 26 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7258 

7259 

7260 

7261 

7262 

Decreto nº 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que disciplina o uso, a construçao e a manutençao dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município 
para o exercício de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Termos de Fomento, ás Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) que especifica; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a supíementaçao de recursos por meio 
de transposiçao, no orçamento do Município de Bauru, exercício de 2018; 
de autoria deste Legislativo, que obriga a permanência de uma pessoa próxima ás 
cancelas para liberaçao de veículos, especialmente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominaçao de Rua HENRIQUE 
MINGARDI a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominaçao de Rua SANTOS MORENO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominaçao de Rua ARMANDO CAFFr::o 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominaçao de Rua LUIZ PEREIRA DA 
SILVA a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria de Todos os Vereadores, que dá denominaçao de CIÕLIA MARTINS ao 
Centro Dia do Idoso do Núcleo Habitacional Mary Dota. 

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

ALEXSSAND BUSSOLA 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Presid nte 
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1.9~~ RONALDO JOSt se VONE 
Chefe do Serviço de Procedl111 tos leglslatl~oi 



I 
t 

• 

• 

' . 

OF. EXE Nº 467/18 
P. 76.920/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 11 de dezembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.J56fl8, que obriga a permanência 
de uma pessoa próxima às cancelas para liberação de vefculos, es ·almente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos · posi ivos de abertura das mesmas. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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P. 76.920/18 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.156. DE li DE DEZEMBRO DE 2.018 
Obriga a permanência de uma pessoa próxima às 
cancelas para liberação de veículos, especialmente 
a fim de auxiliar pessoas com deficiê~cia, idosas 
ou algum tipo de dificuldade para alcance dos 
dispositivos de abertura das mesmas. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica obrigado aos estabelecimentos localizados no município de Bauru abertos ao público em geral e que 
possuem cancela para acesso de veículos aos seus espaços tisicas a manterem funcionários disponíveis para 
auxiliar as pessoas idosas ou com deficiência ou algum tipo de dificuldade a fim de que consigam acessar o 
dispositivo de acionamento para liberação do acesso, ou a instalarem cancelas móveis que possibilitem às 
pessoas em geral chegarem ao local de retirada e colocação de voucher ou disponibilizarem equipamentos 
tecnológicos às pessoas que não conseguem acessar aos dispositivos das cancelas de modo que elas possam 
ingressar e sair do espaço fisico sem necessidade de ajuda . 

Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação da presente Lei, para que os 
locais se adaptem ao determinado no Art. 1 º. 

A infração às disposições desta Lei acarretará as seguintes penalidades: 
1 - Advertência por escrito e multa no valor de 1 salârio mínimo, na primeira vez; 
II - Em caso de reincidência o valor será multiplicado pelo número da reincidência, sendo a primeira 

reincidência multiplicada por 2, a segunda por 3, e assim sucessivamente. 

Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da infração, antes da imposição definitiva da 
multa. 

A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente confonne atualização do valor do salário mínimo. 

A multa paga pelos infratores dos dispositivos desta lei, será recolhida aos cofres municipais até que seja criado 
e operacionalizado o Fundo Municipal para Atendim ssoas com Deficiência, quando então para este 
deverão as multas serem recolhidas. 

A presente Lei será regulamentada pelo Executi 
sua publicação. 

Bauru, 11 de dez,çmbro de 2.018. 

\ 

'----

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

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

-gI!l~ái~~~~~~~~~~~~E~lR~O~ D !CAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
Cumpr!das a1 exigências legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Olretorta de Apelo Leglslatlvo 


