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sobre a criação da "Semana Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania" no 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 29 de novembro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

Câmara Mv 1icipal oe Bauru 
Diretoria df \poio Leg1slauvo 

3 O NOV. Z018 

EN1RADA 
Hora.1fá.A_(a)~~:a:t:::.-

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 136/18, que dispõe sobre a 
criação da "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" icfpio de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Cópia da Ata de reunião do CMDH e Lei Municipal nº 6.111/11. 

....... llODllllGOt!dllilllmlll 
emJl!i].llJll~-SI i,.. -

°""°'" .. ~L<iJiolat.llO 

A 
DAL. 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária (lo 
dia 'D 3 / -1Q..I 1 g 
em, :Jo I 1J 

ALEXSSANDR BUSSOl.A 
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P. 72.916/18 

PREFEITURA MU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 136/18 
Dispõe sobre a criação da "Semana 
Municipal de Direitos Hwnanos e 
Cidadania" no Município de Bauru 
e dá outras providências. 

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. l º Fica criada a "Semana Municipal de Direitos Hwnanos e Cidadania" a ser comemorada anualmente 
na semana do dia 1 O de dezembro . 

Parágrafo único. As atividades da Semana Municipal de Direitos Hwnanos e Cidadania do município de Bauru serão 
desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos com a participação e apoio do Poder 
Executivo. 

Art. 2° A data passa a integrar o Calendário Oficial do Município de Bauru. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
29, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 
dispõe sobre a criação da "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" no Municipio de Bauru e dá outras 
providências. 

O Presente Projeto de Lei, tem por objetivo consolidar no Município de Bauru os direitos humanos 
universais, que incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à 
educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de 
determinadas maneiras ou de absterem-se de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as 
liberdades de grupos ou indivíduos. 

Desde o estabelecimento das Nações Unidas, em 1.945 - em meio ao forte lembrete sobre os 
horrores da Segunda Guerra Mundial, um de seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos 
direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas. 

O conceito de Direitos Humanos reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos 
humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional 
ou condição de nascimento ou riqueza. São garantidos legalmente pela lei de direitos humanos, protegendo indivíduos 
e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. São direitos universais, o 
que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. 

Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos; eles 
podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é 
considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. São indivisíveis, inter
relacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a 
violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. 

Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importãncia, sendo igualmente 
essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

Assim sendo, encaminho a esta Câmara Municipal a oposta da Criação da Semana Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania e que a mesma passe a integrar o C ndári Oficial do Município. 

Destarte, pela relevãncia da matéria contam 

Atenciosas saudaçõ , 

CLODOALDO 

Em, 01 I 
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PREFEITURA MUNIC~PAL DE =Ü 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.111, DE 26 DE AGOSTO DE 2.011 
Fixa critérios para instituição de datas 
comemorativas no Município de Bauru. 

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

Art. 1° 

Art. 2' 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

A instituição de datas comemorativas que vigorem no Município de Bauru obedecerá 
necessariamente ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, 
políticos, religiosos, culturais e éticos que compõem a sociedade de bauruense. 

A definição do critério de alta significação será dada, em cada caso, por meio de consultas e 
audiências públicas realizadas, devidamente documentadas, com organizações e associações 
legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados . 

A abertura e o resultado das consultas e audiências públicas para definição do critério de alta 
significação serão objeto de ampla divulgação pelos meios oficiais, facultando-se a participação 
dos vefculos de comunicação privados. 

A proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei, acompanhado obrigatoriamente 
de comprovação de realização de consultas e audiências públicas a amplos setores da população, 
conforme estabelecido no art. 2° desta lei. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de agosto de 2011. 

RODRJGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRJO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PROC. N2 2 51 
FOLHAS 

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 
Bauru-SP 

ATA DE REUNIÃO 

Reunião do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru 
Data: 22 de novembro de 2018 · 
Local: Casa dos Conselhos 
Horário: 1 Sh 
Membros presentes: Kátia, Lucas, Roque, Bibiana, Natasha, Juliana, Vanessa, Ari. E 
convidadas: Márcia Cunha e Erika Nakamine, assistentes sociais da Prefeitura Municipal 
de Bauru. 

Informes: 

• Atualização dos casos Christian e Ygor: por solicitação, a delegacia seccional enviou 
documento com detalhes sobre a investigação das mortes. No caso Ygor, o suspeito já 
está em prisão preventiva; no caso Christian, o processo ainda flutua entre as instâncias 
da polícia civil para começar a investigação. Foi passado o nome do delegado 
responsável, vamos entrar em contato para entender em que pé estão as coisas. 

• Repasse da reunião com a Secretaria de Educação: foi discutido o CONAE e as 
medidas conservadoras aprovadas pela conferência de Bauru para avaliação do Plano 
Municipal de Educação (foram aprovadas restrições às palavras de gênero, laicidade, 
feminicídio). O Fórum Municipal de Educação pede participação do Conselho no 
processo de avaliação da conferência, que vai ser em fevereiro. 

• Kátia participou do COPENE (Congresso de Pesquisadores Negros) e aprovaram 
moções de repúdio contra um caso de assédio em Uberlândia, e contra a situação 
política nacional. Em 29/11, ela vai participar de evento sobre violência contra a mulher 
na Casa Rosa, em Jaú, como representante do Resiste Mulher e do CMDH. De 5 a 
9/12, Kátia estará em um evento nacional de mulheres negras. 

• [alguém pode adicionar informe do Roque aqui, porque tive que ir embora às 20h] 

Semana Bauruense de Direitos Humanos 

O PL - Projeto de Lei que solicita a instituição da SEMANA BAURUENSE DE DIREITOS 
HUMANOS, foi apresentado e entregue pessoalmente em reunião para o Prefeito Clodoaldo 
Gazzetta, no dia 05 de agosto de 2018, às 18h, no Gabinete do Prefeito. Porém, até a data de 
hoje, não foi encaminhado para a Câmara, está no setor jurídico da prefeitura. Este pedido de 
Lei é importante para marcar a ação permanente do Conselho com ações em parceria com a 
Prefeitura e diversas entidades da sociedade civil. O Conselho está viabilizando locais para 
realizar as atividades do evento. Não se sabe se há tempo hábil para aprovar a Semana em 
nível Municipal, pois seria necessária uma Audiência Pública. Majô Jandreice, chefe de 
gabinete, disse que não precisava, mas Roque, membro do CMDH e ex-vereador de Bauru, 
apontou na reunião a norma que indica a AP. Ele ficou de conversar novamente na Prefeitura e 
na Câmara para ver se pode dar certo o PL. 

Foi decidido marcar uma reunião extraordinária para fechar a programação da Semana 

CASA DOS CONSELHOS 
Rua Doutor Antônio Prudente, 1-48 - Jardim Estoril li CEP: 17016-010 Bauru -SP 
Fone: (14) 3227-5433 

h ttp :/Ih otsite.ba u ru.s p. gov. br /em d h/ 
F'acebook: @cmdhbauru Email: cmdh@bauru.sp.gov.br 
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CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 
Bauru-SP 

Bauruense de Direitos Humanos, com duas datas para opção do grupo: na segunda, 26, às 
16h OU na terça, 27, às 14h. 

O Conselho está em contato com o SESC para ver se consegue parceria na realização. Caso 
seja confirmada, a instituição está convidada para a reunião da programação. 

Na Unesp, o OEDH será parceiro e realizará atividades no campus. Também existe a 
possibilidade de usar salas na universidade. A ideia é distribuir a programação por diversos 
locais e realizar debates, rodas de conversa. 

No dia 10/12, comemoram-se 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. O 
Conselho encaminhará requerimento para uso da tribuna na sessão deste dia na Câmara 
Municipal. Caso aceito, a fala será escrita em conjunto. 

Repasse da reunião do GT Educação 

O grupo de trabalho do CMDH se reuniu no dia 6 de novembro e Vanessa traz o repasse para 
reunião geral. 

Decidiram fazer um resumo gráfico do projeto Escola Sem Partido para iniciarmos uma 
campanha de divulgação e conscientização nas redes sociais. 

Foi discutida a terceirização da educação infantil integral no município em 2019, André ficou de 
explicar como que isso vai se dar. Sobre a reforma do ensino médio, a Liberdade e Luta vai 
passar em escolas para falar sobre e convida o CMDH a participar. 

Sugestão do Roque de tirar em reunião em janeiro um calendário de visitas nas escolas 
públicas. 

PENDÊNCIAS 

Apresentação de dados da saúde municipal (Natasha e Juliana estão finalizando) 

Tratamento do disque denúncia (Natasha sugere que sejam encaminhadas à Rede de Apoio à 
Mulher em Situação de Violência) 

Imprensa da Prefeitura: não responde mensagens sobre o novo logo do CMDH, tentar contato 
de novo. Tivemos problemas quanto à publicação das atas, porque o contato que recebia e 
postava no site mudou, agora temos um novo e vamos encaminhar novamente. Precisamos do 
logo para fazer cartazes e materiais de divulgação do Conselho. 

CASA DOS CONSELHOS 
Rua Doutor Antônio Prudente, 1-48 - Jardim Estoril li CEP: 17016-010 Bauru - SP 
Fone: (14) 3227-5433 
http://hotsite.ba u ru.sp.gov. br/cmd h/ 

Facebook: @cmdhbauru Email: cmdh@bauru.sp.gov.br 
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Local: Casa dos Conselhos Data: 22/11/2018 - Quinta Horá rio: 18h 

Total de Membros: 24 (titulares e suplentes) 

1ª Reunião Ordinária 

LISTA DE PRESENCA 
~ 

· Daniele Stevanato Secretaria Municipal do Bem-Estar Social SEBES 

Rosa Márcia de Jesus Figueiredo Secretaria Municipal do Bem-Estar Social SEBES 

Simone Reis Secura de Souza 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Socia l SEBES 

Sonia Aparecida Almeida Justino 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social SEBES 

Natasha Castilho de Oliveira Secretaria Municipal de Saúde - SM S 9 ~ ~ l g - l{ l 5.:5" 
Juliana Peixoto Pizuno Secretaria M unicipal de Saúde - SMS 

°';i~S3 Â se::>:> 
1 André Gutierrez Boicenco Secretaria Municipal da Educação - SME 

Secretaria Municipal da Educação - SME 
1 Maria das Dores Silva Rodrigues 

Castro 

1 Kátia Valérya dos Santos Souza Movimento Resiste Mulher Bauru q<?'~Sf-4485 

\ 

lO. 1 L ' . F . d 5·1 Mayara et1c1a erre1ra a 1 va 1 j j Movimento Resiste Mulher Bauru 1 j r._ \ \ 't._ 
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Roque José Ferreira Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 1 
Ferroviárias de B_auru e Mato Grosso do Sul-CUT S c:;4 j e; 59 (f6 

12. 
Plínio Mércio Baldono 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 

Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul-CUT 
13. 

Ari Fernando Maia 
Observatório de Educação em Direitos Humanos 

1 (OEDH) Q~((Jl~ 
1 

,:~ 
-t ' 

14. Observatório de Educação em Direitos Humanos 
Eli Vagner Francisco Rodrigues 

(OEDH) 

15. Associação Brasileira de Psico logia Social 
Ariane Vieira de Souza 

(ABRAPSO) 

16. 
Tamy Beatriz da Silva Picolo 

Associação Brasileira de Psicologia Social 
(ABRAPSO) 

17. 
Davi Cabeça Liberdade e Luta - Núcleo Bauru 

18. 1 
Bárbara Xavier Cordeiro 1 Liberdade e Lut a - Núcleo Bauru 

-
19. 1 

Lucas Vieira Crepaldi Conselho Regional de Psicologia - CRP ~6(1 
20. l . 

Conselho Regional de Psicologia - CRP Caio Cesar Portella Santos 
1 

21. ' Jornal Dois - J2 
1 C(i/3/ 6633 

1 
~-Bibiana Alcântara Garrido 

1 

22. l 
Lorenzo Gomes Santiago Jornal Dois - J2 

23. 1 
Michele Fabiana Salina 

Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo 

- CRESS 

24. 1 
Vanessa lsabella dos Santos Ramos 

Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo 9·0if-·<l 1-o~ s~ ~ - CRESS 

25. I~ 'r<'ôJuA G,v.k- ·t'MC<Y\\J S~l-'1~ ~j'j o ~ 

26. I~~~ 
1 ~~ \\l ~· i~J~ ~ 5 cW i:)~ 
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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 

Bauru, 03 de dezembro de 2018. 

Senhores Vereadores: 

Nos termos do Artigo 58-1 e 58-J da Resolução nº 263/90 -

Regimento Interno, solicitamos dessa Egrégia Casa autorização para realização 

de Audiência Pública no dia 07 de dezembro, sexta-feira, com início às 9 horas, 

para discussão sobre o Projeto de Lei nº 136/18, que dispõe sobre a criação da 

"Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" no Município de Bauru e 

dá outras providências. 

Solicitamos sejam convidados o Senhor Prefeito Municipal, 

Clodoaldo Armando Gazzetta, a Senhora Chefe de Gabinete, Maria José Majô 

Jandreice, e o Conselho Municipal de Direitos Humanos. 

Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis 

os microfones, iluminação, gravação e transmissão da atividade em questão. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

com protestos de consideração e apreço . 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Excelentíssimos Senhores 

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 

NESTA 

; 
/ 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
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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 
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RELATÓRIO DE AUDl~NCIA PÚBLICA 

Realizada na manhã do dia 7 de dezembro (sexta-feira), 
Audiência Pública convocada e presidida pelo vereador Sandro Bussola discutiu e 
aprovou a proposta de criação da Semana Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, formalizada pelo Projeto de Lei 136/2018, de autoria do prefeito 
Clodoaldo Gazzetta. 

Foram convidados o prefeito Clodoaldo Gazzetta, a chefe de 
Gabinete da Prefeitura de Bauru, Maria José Majô Jandreice, e o Conselho 
Municipal de Direitos Humanos. 

Justificaram ausências os vereadores Manoel Afonso Losila, 
Sérgio Brum e Marcos Antonio de Souza. 

Presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos, Kátia 
Valérya dos Santos Souza justificou sua ausência por estar participando, na mesma 
data, na condição de delegada estadual, do Encontro Nacional de Mulheres Negras. 

O vereador e presidente da Câmara, ~andro Bussola, explicou 
que a realização da Audiência Pública é exigida para a aprovação de leis institui 
datas comemorativas no Calendário Oficial do Município. 

A palavra foi concedida a todos que manifestaram interesse. 
Utilizaram a Tribuna o capitão reformado do Exécito Brasileiro e ex-preso político, 
senhor Carlos Roberto Pittoli; a senhora Vanessa Ramos, representando o 
Conselho Regional de Serviço Social; a senhora Fátima Ferri, presidente do 
Conselho Regional de Leigos e Leigas da Igreja Católica; a senhora Vera Lúcia de 
Paula Rodrigues, representando a Secretaria Municipal de Saúde; o senhor Gilberto 
Truijo, representando a Comissi;io de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-Bauru); a senhora Bibiana Garrido, primeira secretária do Conselho 
Municipal de Direitos Humanos; a senhora Valquíria Pontes, usuária e membro do 
Conselho Gestor do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS - 1); o vereador 
Alexssandro Bussola; e o ex-vereador e membro do Conselho Municipal de Direitos 
Humanos, Roque José Ferreira. 

Ao final da Audiência Pública, que teve duração de uma hora e 
dezessete minutos, todos os presentes manifestaram-se favoráveis à criação da 
Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, levantando-se e erguendo os 
braços. 

Bauru, 07 de dezembro de 2018. 

ALEXSSAND O BUSSOLA A 
Presi nte D.AL 

P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia 1 O 1 1.?.d-21l_ 
em, 1o I l-1E.. 

ALEXSSAND 
PRESI 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente foi projeto foi encaminhado às Comissões 

para análise e parecer. Na Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, o Vereador Natalino Davi da Silva 

que havia sido nomeado Relator em reunião ordinária da 

referida reunião, exarou parecer pela normal tramitação, 

sendo acompanhado pelos demais membros. 

Encaminhado à Comissão de Economia, Finanças e 

Orçamento, o Presidente da Comissão, Vereador Luiz 

Carlos Rodrigues Barbosa, nomeou o Vereador Marcos 

Antonio de Souza como Relator, opinando pela normal 

tramitação, sendo acompanhado pelos demais membros. 

Já na Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e 

Legislação Participativa, a Presidente da Comissão, 

Vereadora Yasmim Nascimento, nomeou o Vereador 

Marcos Antonio de Souza, que opinou pela normal 

tramitação. Colocado o projeto em discussão e votação 

foi aprovado em Primeira e Segunda Discussões, em 

Sessões Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 1 O 

de dezembro de 2018, providenciar o encaminhamento 

do Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 11 de ezembro de 2018. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Oficio, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior 

arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

u~"'º·-~ RONALDO JosfScHJAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

c9RAÇÃODE 
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 

AUTÓGRAFO Nº 7282 
De 11 de dezembro de 2018 

Dispõe sobre a criação da "Semana Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania" no Municlpio de Bauru 
e dé outras providências. 

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

Art. 1° Fica criada a "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" a 
ser comemorada anualmente na semana do dia 1 O de dezembro . 

Parágrafo único. As atividades da Semana Municipal de Direitos Humanos e 

Art. 2° 

Art. 3° 

Cidadania do municlpio de Bauru serão desenvolvidas pelo Conselho 
Municipal de Direitos Humanos com a participação e apoio do Poder 
Executivo. 

A data passa a integrar o Calendário Oficial do Município de Bauru. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018 . 

1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~fDI:~ 
RONALDO JÓS~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 213/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descritos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no últlmo dia 1 O de dezembro de 2018: 

Autógrafo n• 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

7277 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto nº 
1803 

Excelentlssimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do Inciso Ili, do art. 58, da Lei nº 5631, de 22 de agosto de 2008, que Instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Município de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU · APAE; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem móvel de propriedade da Prefeitura Munlclpal à 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU· EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os Imóveis descritos nas 

matriculas 105.no e 105.771; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Municlplo, exerclclo 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de transposição no orçamento , exercfcio de 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência e a transposição de recursos no Orçamento do Munlclplo, especificamente na 

Empresa Municipal de Desenvolv!mento Urhano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma .trea de te~no à empresa HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTOA, em regime de concessão de Direito Real de uso; 

de autoria desse Executivo, que autortza o Poder Executivo a repassar recursos públlcos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, 

as Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor prtvado que Identifica, conforme especificado para o atendimento em Educação 

Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar áreas de terreno é Empresa MÁRIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COM!:RCIO 

EIRELI - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autortza o Executivo a destinar uma érea de terreno à Empresa JOSÉ 00 PATROCINIO FILHO ME, 

em regime de Concessao de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Tenno de Colaboração, repasse de recursos públlcos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do§ 7°, acrescenta os§§ B° e 9" no art. 11-A da Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993 

e altera a redação do § 2° no art. 289 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do Munlcfplo, especificamente na Empresa 

Municipal de Desenvolvfmento Urbano e Rural - EMOURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação da "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania~ no Munlclplo de 

Bauru e dã outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do Inciso 1, d_o Parágrafo único, do Art 2°, da Lei nº 7.022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo, que disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e contalners basculantes e dá outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Camara, que dá denominação de Alameda EMATITE a um prolongamento de via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aprovei os o ensejo para renovar os prote:stos de distinção e apreço. 

ALEXS ANDRO BUSSOLA 

Presidente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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OF. EXE N' 482/18 
P. 72.916/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a i n' 7.167/18 que dispõe sobre a criação 
da "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" no M · ipi de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentissimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.167. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Dispõe sobre a criação da "Semana MUnicipal de 
Direitos Humanos e Cidadania" no Município de 
Bauru e dá outras providências. 

O PREFEITO MUN!ClP AL 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. lº Fica criada a "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" a ser comemorada anualmente na semana 
do dia l O de dezembro. 

Parágrafo único. As atividades da Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do município de Bauru serão 
desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Direito umanos com a participação e apoio do Poder Executivo. 

Art. 2° 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor 

Bauru, 12 de dez bro de 2.018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

o de Bauru. 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefi .i 

__.-;?~~r---;;· 

" 

Cumpr!das ··as cxjgênelas legais 
enca~in~a·se o pres~nte processo 
ao Sirrv1ço de Microfilmagem e 
Arquivo. 
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