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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 446/18 
E-DOC N' 77.588/18 

Senhor Presidente, 

Bauru, 30 de novembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 138/18, que revoga o §7° do 
art. 16, da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que foi acrescido pela Lei Municipal nº 6.483, de 20 de 
dezembro de 2.013. 

Atenciosas saudações, 

.-·\ 

/ ! 
' í 

' 
/ 

CLODOALDO A ANDO GA ZETTA 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

PREFE MUN!ClPA 

A 
DAL 
Pf leitura no Expediente 
da Se5Sào Ordinária do 
cti;;i • .:.2-.J.JL...t. 11 
c:·:i .~ .J~:L...l t t f ...J.L 

., '·- ... 
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E-doe nº 77.588/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 138/18 
Revoga o §7° do art. 16, da Lei 
Municipal nº 3.570, de 02 de junho 
de 1.993, que foi acrescido pela Lei 
Municipal n' 6.483, de 20 de 
dezembro de 2.013. 

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 Revoga o §7º do art. 16, da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que foi acrescido 
pela Lei Municipal n' 6.483, de 20 de dezembro de 2.013. 

"Art. 16 ( ... ) 

( ... ) 

§ 7º REVOGADO." (NR) 

Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
30, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 
visa a revogação do §7º do art. 16, da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que foi acrescido pela Lei 
Municipal nº 6.483, de 20 de dezembro de 2.013, que dispõe sobre a reestruturação da EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU -EMDURB. 

O objetivo deste projeto de lei é sanar a manifesta inconstitucionalidade verificada na disposição 
contida no parágrafo 7° do art. I 6 de citada lei, por vício de iniciativa, tendo em vista tratar-se de regra atinente a 
servidor público em sentido amplo, mais especificamente, empregado público. 

Tal vício de iniciativa caracteriza-se em razão do disposto no art. 61, § l º, li, "b" e "e" e art. 30 
da Constituição Federal, bem como art. 5°, 1 e IX da Lei Orgânica do Município de Bauru, que prescrevem que a 
competência para legislar sobre direitos e deveres de servidores, funcionários e empregados públicos municipais é 
do Poder Executivo. 

Ocorre que o parágrafo 7º do artigo 16 da Lei Municipal nº 6.483, de 20 de dezembro de 2.013, 
foi incluído ao Projeto de Lei nº 122/13 através do Autógrafo nº 6577/13 oriundo do Poder Legislativo, 
configurando, assim, o vicio de iniciativa acima destacado. 

Face o exposto, encaminhamos o projeto de lei que revoga o parágrafo 7º do artigo 16 da Lei 
6.483, de 20 de dezembro de 2.013, na certeza de que será mantida por Vossa Excelência e Vossas Senhorias a 
disposição aqui especificada por refletir os anseios da categoria ,bretudo, por estar em consonância com os 
dispositivos constitucionais e legais que norteiam a matéria. 

Destarte, pela relevância da matéria, contam s com ~provação do projeto em questão. 

CLODOALDOA 
PREFE 

/ 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 

~~~.,,~~~~~~~ 
~~'-

·- p ··----------.. ---
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 57.471/13 (6.827113-Emdurb) 
LEI Nº 6.483, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.013 
Dispõe sobre a Reestruturação da EMPRESA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, 
alterando os dispositivos da Lei Municipal nº 
3.570, de 02 de junho de 1.993, e dã 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. 1° 

Art. 2"' 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica, por esta lei, criada no âmbito da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB. a Diretoria Operacional de Intermodais Rodoaérios, cujas atribuições são: 

l - orientar. supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços atinentes à manutenção 
predial e administração do Terminal Rodoviário de Bauru e do Aeroporto de Bauru - '"Comandante 
João Ribeiro de Barros"; 

li - orientar, superv1s1onar, executar e acompanhar a execução dos serviços de manutenção do 
patrimônio mobiliário e imobiliário da EMDURB; 

Ili - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços atinentes às matérias de 
comunicação e divulgação de noticias, reclamações e solicitações de usuários e munícipes; 

IV - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços atinentes ao expediente 
geral da Empresa; 

V - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços atinentes à manutenção da 
frota da EMDURB e sua organização documenta; 

VI - praticar todos os demais atos de gestão inerentes às atividades da sua Diretoria que não sejam 
atribuídos ao Presidente, à Diretoria Executiva, ou, particularmente, a outros Diretores; 

VJI - apresentar relatório escrito ao Presidente sobre ocorrências prejudiciais à execução dos serviços. 

O art. 1 ºda Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1. 993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 1° A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -EMDURB, empresa pública 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia 
administrativa, técnica e financeira, instituída pela Lei Municipal nº 2.166, de 25 de setembro de 
1.979, posteriormente alterada pela Lei Municipal n' 2.602 A, de 07 de janeiro de 1.986, para a 
prestação de serviços públicos essenciais, tem sede e foro em Bauru, Estado de São Paulo, prazo 
indeterminado de duração e rege-se nos termos desta lei, dos seus Estatutos e, subsidiariamente, 
pelas normas de direitos aplicáveis. (NR)" 

Altera o inciso l do an. 2º da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"'Art. 2° ( ... ) 

l - superv1s1onar, gerenciar e executar a política de trânsito e transportes do Município, 
especialmente as atribuições inerentes ao respectivo Poder de Policia; (NR} 

( ... )" 

Acrescenta o inciso VIII ao art. 2° da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.483/13 

Art. 5º 

Art. 6º 

Art. 7º 

Art. 8° 

"'VIII - gerenciar o terminal rodoviário municipal e Aeroporto de Bauru - Comandante João Ribeiro de 
Barros1 podendo, para tanto, exercer todos os Poderes Administrativos inerentes a esta atividade; 
(NR)" 

Altera o inciso II do an. 6° da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"'Art. 6° ( ... ) 

II - diretoria Executiva. integrada pelo Presidente e 4 (quatro) Diretores Executivos, 
nomeados pelo Prefeito Municipal e demissiveis "ad nutum"; (NR) 

( ... )" 

Altera o parâgrafo único do art. 8° da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 8° ( ... ) 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva reunir-se·â sempre que necessário e obrigatoriamente uma vez por 
mês e suas reuniões serão documentadas em ata. lavradas em livro próprio. (NR) 

( ... )" 

Altera o inciso l do art. 14 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

.. Art. 14 ( ... ) 

1 - orientar, superv1s1onar, executar e acompanhar a execução da política de trânsito e 
transportes do Município, especialmente as atribuições inerentes ao respectivo Poder de 
Policia, bem como obras, empreendimentos e serviços a elas vinculados; (NR) 

( ... )" 

Acrescenta o artigo 14 ·A à Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com a seguinte redação: 

"Art. 14 A Compete ao Diretor Operacional e de lntennodais Rodoaérios: 

1 - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes à manutenção predial e administração do Tenninal Rodoviário de 
Bauru e do Aeroporto de Bauru - ··comandante João Ribeiro de Barros; 

II - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços de 
manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário da EMDURB; 

Ili - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes às matérias de comunicação e divulgação de noticias, reclamações e 
solicitações de usuários e munlcipes; 

IV - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes ao expediente geral da Empresa; 

V - orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes à manutenção da frota da EMDURB e sua organização documenta; 

VI - praticar todos os demais atos de gestão inerentes às atividades da sua Diretoria 
que não sejam atribuídos ao Presidc.:-nte, à Diretoria Executiva ou, 
particularmente, a outros Diretores; 
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PROC. N' 1)) lt 

FOLHAS M: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

R<f Lei nº 6.483/13 

Art. 9º 

Art. 10 

ArL 11 

Art. 12 

Art. 13 

VII - apresentar relatório escrito ao Presidente sobre ocorrências prejudiciais à 
execução dos serviços. (NR)" 

Altera o inciso li, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art 16 (. .. ) 

li - o Quadro de Pessoal de Funções de Confiança, integrado por Assessores, Gerentes e 
Chefes, sendo que estes últimos deverão ser obrigatoriamente preenchidos por pessoal do 
quadro permanente da Empresa; (NR) 

( .. .)" 

Altera o § lº, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16 (. .. ) 

§ 1 º O Quadro de Pessoal de Funções de Confiança será fixado por ato normativo da Diretoria 
Executiva, aprovado pelo Prefeito Municipal e seus integrantes serão nomeados e exonerados por 
Portaria da Diretoria Executiva e anuência do Prefeito Municipal, com exceção daqueles ocupados 
por empregado público integrante do quadro de pessoal permanente. que serão nomeados e 
exonerados por Portaria do Presidente da Diretoria Executiva em conjunto com o Diretor 
Administrativo Financeiro: (NR) 

( .. .)" 

Altera o § 2º, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16 ( ... ) 

§ 2º O Quadro de Pessoal Permanente será estabelecido por ato normativo da Diretoria Executiva, 
aprovado pelo Prefeito Municipal, e seus integrantes serão recrutados por concurso público, aberto 
aos interessados que preencham as condições exigidas por normas internas. (NR) 

( ... )" 

Altera o § 3°, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16 ( ... ) 

§ 3º É vedado à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, sob 
qualquer pretexto, ter em seu Quadro de Pessoal de Funções de Confiança: 

( .. .)" 

a) um número maior de 08 (oito) Assessores, todos preenchidos por ocupantes de cargos de livre 
nomeação e exoneração; 

b) um número maior de 15 (quinze) Gerentes, dentre os quais 05 (cinco) deverão ser 
obrigatoriamente providos por pessoal do quadro permanente da Empresa, e os demais poderão 
ser preenchidos por ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração; e 

e) um número maior de 30 (trinta) chefes, todos obrigatoriamente providos por pessoal do quadro 
permanente da Empresa. (NR) 

Acrescenta o § 5°, ao art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com a seguinte redação: 

"Art. 16 ( ... ) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.483/13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

§ 5° Fica expressamente vedada contratação de empregado público "ad nutum" para o exercício de 
quaisquer outras atividades senão naquelas admitidas no § 3° deste artigo, ainda que sobre outra 
denominação; não estende-se tal vedação às funções de confiança ocupadas por funcionários de 
carreira. desde que observadas as disposições contidas no artigo 37, inciso V, da Constituição da 
R.epublica Federativa do Brasil. (NR)" 

Acrescenta o§ 6° ao art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que dispõe: 

Art. 16 ( ... ) 

Excetua-se da previsão contida na alínea ·'a" do§ 3° do art. 16, os 04 (quatro) cargos em comissão 
atualmente ocupados por Assessores Jurídicos, que gradativamente serão substituídos tão logo 
ocorram as contratações mediante realização de concurso público para os advogados que farão parte 
do quadro permanente de empregados públicos da Empresa." (NR) 

Revoga o art. 27 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação: 

··Art. 27 REVOGADO. (NR)" 

Acrescenta o§ 7º ao art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993. com a seguinte redação: 

.. Art. 16 ( ... ) 

( ... ) 

§ 7º Expressamente proibida a cessão de funcionários para outros órgãos da Administração Direta ou 
Indireta de qualquer esfera administrativa de nível Municipal, Estadual ou Federal, bem como da 
iniciativa privada." (NR) 

Esta lei entn1 em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 20 de dezembro de 2.013 . 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURiCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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a' PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
' . 
! 

!'.4753/93 

ESTADO DE SAO PAULO 

LEI N• 3570, DE 2 DE JUNHO DE 1993 
Reestrutura a Empr••4 Municipal de 
Oeeenvolvimanto Urbano e Rural de 
Bauru-EMDURB e dá outrde providên
cias . 

TIDEI DE LIMA. Prefeito Municipal de 84uru, 
Eet~do de São Paulo, taz eabQr que a Cimara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulsa a aeguinte lei: 

Artigo t• 

Art.1co 

A Empreaa. Municipal de D~•~nvolvi11ento Urbano e 
Rural de Bauru - S:MDURB, empr••a. pública dota.do 
de pereonalidade jurídica de direito privado, coa 
patrimônio próprio e autonomia adaini•trativa, 
técnica e tinanceira, inetituida P•la Lei nR 
2166, de 25 de oetembro de 1979, poateriormente 
altera.da pela L•i n" 2602, de 7 de jan•il"o de 
1986 1 tem seda e foro em Bo.uru, Eatado da São 
Paulo, pra.zo indeterminado d• duraoio e r•••-•• 
noa termos desta lei, dos aeu• E•tatuto• e, 
subsidiariament~, pel4• noras• da direi toa 
6Pl loÁveie . 

Doa Obj~tivo• Sociais 

S4.o objetivos d4 Empr••a. Municipal de 
De8envolvimento Urbano e Rural d• Sauru-IMDURB: 

I - •uparvioionar. 11erenoia.r • ex•autar 
política de tranepor~ee do Município; 

rr .. auparviaionar, s•r•noia.r li!! exeoutar 4 

política d@ d@aenvolvimento urb4no e rural 
do Município; 

III - promov•r, supervisionar, 1erenci4r • 
executar a política de limpeza públloa. 
deatinacao e tratamento do liXOi 

IV - ,uporvieionar, serenoi&:r e executar a 
politicft de u•o e ocupação do aolo do 
Mun1aipiC1: 

V - euparviaionar, serenei ar e 
serviç:o funerário e o• 

adminietra.r 
oem.it9rio• 

o 
do 

/. 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO OE 
ESTADO OE SAO PAULO 

PROC. N"-~"""'-"'-

f'OLHAS 

BAURU 

Ref. Lei 3570/93 -2-

Po.rásriato Unico 

Artigo 

Artigo 

Município, be~ como 
ceaitérios particulares; 

tiacalizar 08 

VI - superviaionar, gerenciar e executar outros 
serviços pUblicos que lhe forem Atribuído• 
pelo Município e aervicoa públicos ou 
pri~Adoa, que venha a contratar com outroa 
Municipioe ou coa particu14rea. 

No cuapriaento de seua objetivo• a · &apreaa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Sauru-BKDURB aesuirá aa diretrize• e aetaa 
fixadas no Plano Diretor de Deeenvolvimento 
Integrado do Município de Bauru e a• atoa 
nor~ativos d ele equivalentes. 

Constituem receita• da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru-EMDURB: 

I - a• decorrentes de atividade• operacion4ia e 
resultantes do preeta.ç:ão de servicos que 
lhe fore• atribuídas pelo Município ou 
contra.ta.dos; 

II - as decorrentes d@ saldos a.purodoa ea 
balanços anuais; 

III - as decorrentee de tax4a, tari!aa ou preçoe 
cobrado• em virtude de atividade vinculade 
aos objetivos socia.ia; 

IV • 4• dotaç:õee orçaaentáriaa consignada.a; 
V - as receita• pati-iraoniaia e as decorrente• 

de operações financeira.a; 
VI • as decorrentes de legadoe, subvenç:Õeo e 

contribuições de qualquer natureza. 

O capital soci4l integraliza.do e atualizado 
contor11e balanço realizado era 31 de: dezeabro de 
1992 é do ordem de Cr$ 14.158.122.397,?8 
Cquaeorze b1lhÕe&, cento e cinquenta e oito 
•ilhões, oento e vinte e doia mil, trezentoa • 
noventa e aete cruzeiros ~ setenta e oito 
centa.voa>. 
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; @ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
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"Rer. t.el 

Artiso 

2• 

3• 

Artigo 

ESTADO OE SÃO PAULO 

3570/93 -3-

Para. t'eali:a.r seus objQtívos 11ooiai• 
Empreaa "unicipal de 0.aenvolvimento 
Rural de Bauru - EHDVRB: 

coapate à 
Urb.sno e 

I - realizar, dir~tamente ou com contratataçõo 
dG' tare.vi reli, obra.a, empreendiraento• e 
sarviçoa ccmpatíveía com o• objetivo• 
uociaia; 

II - receb&r atribuioõea do Município atravée do 
Preteito Municipal para realizar obra•, 
empreendimentoe e servic;:io• nece•1uirio8 ao 
d•••nvolvimento municipal ou deatin•do a 
atendar inter•••• coletivo dos aunioipee; 

III - contratar, previamente autorizada pela 
Pret•ito Municipol, obrae, empr••ndi••nto• 
ou servi901 com quai•quer ?•1111oa.a, tíaicae 
ou juridica.11. · ainda que devam ••r 
realisada.• tor4 do território do Munioípio; 

IV • pronover açõee expropriatória•, quando 
nttofilto•ária• v depoi• de obtida declaracão 
de utilidade pública. 

É vedado a. &mpre•a Municipal cte De•envolviraento 
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB r•al izar obr4, 
empreendimento ou aerviQo a título gratuito, 

Semi:;ire que contratar com 
inoieo III deete artiao, 
Ol!eenvolvimento Urb4no • 
r•m•ter~. no prazo de 10 
teor do contrato à Câmara 

terceiro• na tora.a do 
a. E11.preea Municipal de 
Rural de Bauru-El!DURB 
Cdez) diAa, o int•iro 
Municipal o, em isual 

prazo, eventuais contrato• 4ditivoa. 

A! obrae, empreendi~entoa e eerv1ooa, ae 
preetadG• a tero•iroa, dependerão de lioita9Ão e 
••rio cobrada.e pelo preoo de mercado, oontor11e 
dispuaQr o contrato, e, ae preetadae 40 

Município, 1erão cobradae ou compen14daa na torma 
previeta noe Estatutos. 

S4o órcioa diretivoe da Sapreaa Munioipol d• 

Â 
' 



• 

9~,,. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
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Art: igo 7• 

ESTADO DE SAO PAUlO 

3~70/93 -4-

De•envolvimen~o Urbdno e Rural de Bauru-EMDURB: 

I - Conselho de Ad•inistração, integrado por 5 
<cinco> membros nomeados pelo Prefeito 
Municipa.l e dem.iesiveies "ad nutu•"i 

II - Diretoria Executiva, ·integrada pelo 
Preeidente e 5 tcinool Diretorea 
Operacionais, nome.a.doa pelo Preteito 
Municipal e demisa.Íveis "a.d nutua"; 

III - Conselho Fi&cal, integra.do por 3 (três> 
meabroa, noMe4doa pelo Pretei to Hunicip.a.l 
para mandato de 3 (trêal anos. 

A nom~a.cão para Presidente da Diretoria Executiva 
e para. 11eabro do Conselho Fiscal deverá. tio 
Loco, formal ii!Ada., ser subaet ida à aprova.cio da 
C4raar4 Muncipal. 

Oa integr4nte• da DiretoriA Executiva nao 
ter vinculo• de parenteeoo, consanguíneo 
até terceiro grau, incluaive, co• o 
Munioipal. seua Secretários e Aasesaorea 
bem ooso Vereadoree. 

poderão 
ou a.tia, 
Pretei to 
diretoa, 

Do Con•elbo de A<J.iniatração 

Compete ao Con•elho de Admini•tr.açâo: 

I - apr11ci.ar o planejamento anual da empresa., 
opinando quanto a vi.sbi lida.de de planou e 
programas; 

II - sugerir à Oiretori.a Executiva, planos e 
procrama.s; 

Ill - pronunciar-•e, previ4aente, 
aquisição, alien&oio ou onera.cio de 
iaóveiu da empreea.; 

IV - opinar sobre quaisquer aeauntos 
interesse da eapreaa aubmetidaa à 
apreciaoã.o. 

sobre 
bens 

de 
auo. 

PArÁgr4fo unico - O Con@elho de Ad•inietracão reu.nir-9e-d 
ordinariamente a cada 2 (dai•> aeeea e 
extraordin4ria~ente 9enpre que convoaado pelo 
Presidente da Diretoria Executiva e suaa reuniões 
3erào document:adae em ata, lavrAdaa em livro 
próprio. 
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[)a Di~tori• Executiv4 

Co•pete Â Diretoria Exeoutiva.: 

I - dirigir as atividades da. vmpreso. e 
executar as açÕe9 previstas no 
planejamento 4nual; 

II - apreciar estudos, proj~toa, relatório• e 
progra•a• de interesee da e•Preaa e 
vinouladoe aos objetivoe eociais; 

III - deliberar sobre contra.tos de intet"esee da 
empr@ea; 

IV eat4belecer noraa.a internas reterentea a 
1eu quadro de pe••oal e dar-lhee execuoio; 

V - prestar informações solicitada• pelo 
Prefeito Municipal, Ci•ara Municipal e 
Tribunal de Contae; 

VI - elaborar relatórioa de atividade• 
reo.lizadas e preataçio anua.J de contae, 
enca.•inh.ea.ndo-ae· ao Prefeito Kunicipal, i 
C4aara Municipal e 40 Tribunal de Conta.e; 

VII - deliberar aobre opera.ções tinanceirae, 

VIII -

contra.toe e convênios de intereaae da 
eapreaa.; 
praticar, conjuntamente. 
ato• de ciea tio que nâ.o 
atribuição particular de 

todo• oa deaa i • 
aej4a objeto de 

seus integrantee. 

Parágrafo único - A Diretoria Executiva ~eunir-se-á seapre que 
neceseário e obrigatorii111.aente una vez: por 
quinzeno e sua• re:uniôea serão dccueent.a.daa e• 
ata, lavradas ea livro próprio. 

Artigo Coapete ao Preaidente: 

I - repreaent.ar a. eapresa, judicial e 
extr4judicialaente; 

II - coordenar 49 atividades 
Executiva; 

da Diretoria 

III 

IV 

- executar ou 4Compa.nhar a execução 
atividade• da empreea; 

d"8 

- movimentar recuraos tinanceiroe da 
assinando oonjunta~ente com •eu 
Adainiatratívo Financeiro; 

empreaa., 
Diretor 

V - pra.tioar oa d.eami• 4toa de cestio que não 
aejam de atribuição d4 Diretoria Executiva 
ou, pdrtioularment•, de outro• Diretores_ 
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Compete ao Diretor Adminiatr~ti~o Financeiro: 

I - subetituir o Presid~nte e daaaie Dir•torea 
nos aeus impedimentos; 

II orientar, eupervision4r e acompanhar a 
execu9ão da polític4 
adminiatrativo-tinaneeira d« e~preea; 

III - coordenar o siet••a contábil e a.co111panh4r 
oe aerviooe interno• d• auditoria; 

IV .. aupervíe1onor • executar a política de 
pesaoal da empresa; 

V • •ovimentar, conjunt«ment• com o Pre•idente, 
08 recureo• e aplioa98ee financeira•; 

VI .. praticar todo• o• deaais ato• de geeti'o 
inQrentee 4s atividade• admini1trativ.s e 
financeira que não seja• atribuída• À 
Diretoria. &xvcutiva, o.o Pre•ident• ou, 
particularm~nte, a outro• Diretores. 

Compete a.o Oi retor de Limpeza Públ ioo., Servioo 
Funerdrio Q C~mltérioe: 

I - orientAr, euperviaiona.r, executar e 
a.comp4nhar ~~eouoio de obraa, 
etD.prt!endimentos e service• vinculado• a 
limp•z4 pública, deetin4çio e trat4•ento do 
lixo, a•rvico tunerário • a•mitirio•; 

II - praticar todo• 09 demdiD 4tOe de ceetio 
inerentes àe atividade• do eua Diretoria que 
nÃo •ejart o.tribuído& i. Diretoria Executiva., 
ao Preaident9 ou, particula.raante, a outros 
Diretore11 . 

Compete a.o Diretor de Oea•nvolvimento: 

I ~ orientar 1 supervieiona.r, •XeQUt•r • 
a.oompanhar axeouçlo ds politioa aruniaipal de 
dea•nvolvimento urba.no e rural, bem oo•o 
obras, empr~endlmentoe e eervico• 4 ela. 
vinculado•; 

II - pratic4r todoe oa deaaie acoe de R••tio 
inerente1 4a o.tivida.de• de aua Dir•tori4 que 
n4o sejam atribuído• 4 Diretoria Bxecutiva, 
a.o Preaidente, ou. particul4~mente, 4 outro• 
Oiretoree. 

Comp•te ao Oiretor de Tranaportes: 

I - ori&ntar, superviaiono.r, executar 
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aco~panhar execuç4o da político •unicipal de 
transportes, be~ como obraa 1 e•preendia«ntoe 
e serviçog a ela vinculadas. 

II - praticar todos os demaia atoe de gestão 
inerente• ae atividade• de aua Diretoria que 
não sejam 4tribuídaa à Diretoria Executiva, 
ao Presidente, ou, par~icularm&nte 1 a outros 
Oi retore• . 

Compete ao Diretor de Siete~ae Viários: 

I · orientar, supervisionar, executar e 
acompanhar execuc4o da política •unicipal de 
uao e ooupa,ção do solo, bem. ooao obra.e, 
empreendimen~o& e serviços a ela vinculada•; 

II - praticar todoa om demais atoa de geatão 
inerentes as atividade• da sua Diretoria que 
n4o aejam atribuidae 4 Diretori4 Executiva, 
ao Pre•idente, ou, pa.rticularaente, a outro• 
Oi retore•. 

Do Con•~lho F~acaJ 

Coapete 40 Conaelho Fiscal: 

I - .,.coapanha.r 
orça.ment:ãria, 

e fiscalizar a gestão 
financeira. ~ patrimonial da. 

empresa; 
II - solicitar íntorac.çÕaa interna.a e exaainar 

documentos quando entender nece••Ó.ri.as 11.0 

deaenpenho de auaa funcõea; 
III - emitir parecer •obre a.a contas da eapreaa, 

utilizando, quando entender conveniente, 
serviQO de audi~oria externa~ 

Do Quadro de PesaCMl 

O quadro de peseoal da 
Desienvolviaento Urba.no e 
a.bra.ng•: 

Empr••a. Municipal de 
Rural de Bauru-SMDURB 

I - o Quadro de 
pelos membroa 
da Diretoria 
Fiscal; 

Peseoal Diretivo. integrado 
do Cooaelho de Adainiatraçâo, 

Ex•cutiva e do Conselho 

lI • O Qu;odP<l 
Conti•n9A, 

de PaQsoal de 
int.ecrado por 

FunQõea de 
.seee•eoree;{ 
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~erentea e ch@fee de serviço• operacionaia; 
III - o Quadro de Peesoe.l Permanente integrado 

pelos !unoionórios operaoiOndiB. 

O Quadro de Peeeoal de Puncõas de Conttan9A eer4 
fixado por ato normativo da Diretoria Executiva, 
aprovado pelo Preteito Municipal e eeue 
integrante• eerio reorutadoe por propoeta de 
Oir•tori4 Ex•autiva e aprovaoS:o do Pret'eito 
Munioipdl. 

O Quadro d• P•aaoal Perm~nente Gerá eatabelecido 
por •to norm&tivo da Diretoria Executiva, 
aprov«do pelo Prefeito Municipal, • •eu• 
intesrantes •e~ão reorutadoa por prooeaao 
••letivo público, aberto aoa intereaaadoe que 
pr&Qncham a.a condicaQa exiaido.e por norma• 
interna.e. 

O reaime ju~ídico do peaaoal será o eeta.belecido 
pela Con•olidaç4o daa Leia do Trabalho. 

A remuneraçio doa integrantes do• Quadro• de 
Peeeoal •erá :tixa.da S>Or ato normativo da 
Diretoria. Executiva., dprovo.do pelo PTet•ito 
Municipal. 

Os m•mbro• do Coneelho de Adaini8tr~9io e do 
Con•elho Fiacal nio ter4o remuneraç4o, o•b•ndo à 
Diretoria Executiva ?ropor ao PrQ!eito Municipal 
a r1xa9Õ.o de sraitit'ioa9ÕQ9 por coepareci••nto À 
reuniõea. 

O e>ceroioio aooia.l co1nc1dlrá com o ano civil, 
d&vQndo a •m.praaa levantar be.la.noo seral até 31 
de de~embro de o&da ano, para oa Clne de diraito. 



• 

• 

. 9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 

. 
' 

' 
~ Ret.Lei 

Artigo zo 

Artigo Zl 

ESTlDO DE sAo PAULO 

3570193 -9-

O Siateaa Con~ábil atendará. a• noraa.a da. 
contabilidade mercantil, observado•, no qual tor 
aplicável, os princípioa da. Lei Federal nQ 4320, 
de 17 de aa.rço de 1964 e a.e dete?"ainaQÕee do 
Tribunal de Conta.a . 

A Diretoria Executiva, obeervada.• aa noraea deata 
lei, submeterá no prazo de 60 <eeaaenta) dia• ao 
Prefeito Municipal minuta de decreto in•tituíndo 
novo Se tatu to para Empreea. Municipal de 
Desenvolvimento Urba.no e Rural d• B«uru-EKDURB. 

Parágrafo único - Publicado o decreto 
pratica.doa os cto• 
Executiva encaminhar4 
à Câmara. Municipal. 

previ•to ne9te 
resiatrárioe. « 
cópia integral e 

artigo e 
Diretoria 
autênt:ioa 

Artigo zz 

Artigo 23 

Artigo 24 

Se, por torca de lei, ocorrer a extinção da 
eapreea, seus bens e direito• reverteria ao 
Municipio, atendido• os encargoe e 
responsabilidade• pendente• ao te•po da extinção • 

Fica o Prefeito Municip4l 4Utorizado a tr41leterir 
para o patri111ônio da Eapreaa Municipal de 
Desenvolviaento Urbano e Rural de &uru-EMDURS, 
veículos, móquina•, equipoJPentoa e •ateria.ia e• 
estoque ao Oeparta.mento d11 Serviço• Urbano• d& 
Secretaria Hunicipal do Meio Allbiente. 

Fica o Prefeito Municipal autoriza.do o. ceder à 
Eapreea Municipal de Oeeenvolviaento Urbano e 
Rur4l dQ Bauru-EMDURB, por teapo indeter•in4do, o 
ueo doe iaóveis deatinadoe ao Departamento de 
Serviço• Urbano• da Secret4ria Municipal do Meio 
Ambien~e. 
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Até que a Eso.presa Municipal de Oesenvolviaento 
Urbano e RurAl de Bauru-EKDURB pro•ova a.dequacio 
de •eu quadro de pessoal para cumprir oa encargo• 
deut~ lei, Cica o Prefeito Municipal autorizado A 
ceder-lhe, sea ônus para a eapreea e •~D prejuízo 
dos direitos e vantagens peaaoais, oa servidores 
municipais lotddoa no D~partamento de Serviços 
Urbanos da Secretaria Municipal do ~eio Ambinete . 

En decorrência do estabelecido 
ficam exprea•anente ab-rosadoe o 
parágrafo lR do artigo 10 da Lei 
de julho de 1989. 

por eata lei, 
incido III e o n• 3089, da 24 

Beta lei entrará ea vieor 
pub 1 ica.ção, revogada e 4D 

centrá.rio. 

na do.ta. de 
diepoai9Õ•• 

auc 

•• 

Bauru, 2 de junho de 1993 

,=:::\ (----~-
PREFEITO 

/\ EL /\ 
SECRET DOS 

Resistr4dA na Divisão do Expediente d4 Preteitur4, n4 meaaa datd . 

~-
DIRETOR DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE 
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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 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

resente processo o Vereador: 
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<?!ÚHVVa~ tk l11~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 (!_)RAÇÃO 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 

04 de dezembro de 2018. 

/ 

. , 
OBERTO MEIRA 
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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 

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. 

Relator 

JOS 

É o nosso parecer. 

I 

Sala de Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018. 

TO MEIRA 

LINO D VI DA SILVA 
Membro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

No 

LUIZ 

te preces o o Vereador: 

LO~BARBOSA 
Presidente 

?ubii~o da Pauta oo 
~iílio Oíici&l de Bauru. 
DiafilJ.Jl-J.Jl..àsfls. t L\ _ 

DlRETORIADE~LEGISl.ATIVO 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Ordinária realizada em 24 de julho de 

2017, o presente processo foi retirado da Pauta, em 

razão da manutenção do pedido de prazo regimental 

para análise e parecer do presente processo pelo 

Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, Relator da 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

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 

Senhor Presidente da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento 

Com base no§ 1°-A do Artigo 36 da Resolução 
nº 263/90 (Regimento Interno), solicitamos a 
prorrogação do prazo regimental para 
elaboração do parecer por mais seis dias úteis, 
a vencer no dia 08 de fevereiro de 2019. 

Bauru, 13 de dezembro de 2018 . 

Relator da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o 
Senhor Relator apresente o seu parecer à 
matéria. Entregar o processo ao Vereador 
através de do livro de carga. 

Bauru, 13 de dezembro de 2018. 

Presi ente da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento 

.-

) 
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~âmtuakioyd tk 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

ve· eov.c119 Y! Jw,<W1 ~ 
Em __G__ de ~AA ~ de 2019 . 
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Senhora Presidente da Comissao de Economia, Finanças e Orçamento: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Administrativo 
Financeira, para que proceda a anàlise e parecer sobre a matéria. 
Bauru, 18 de fevereiro de 2019. 

Relator 

Senhor Presidente da camara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestaçao do Sr. Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento à Consultoria Administrativo Financeira. 
Bauru, 18 de fevereiro de 2019. 

YA~~TO 
Pr~~~t~da Comissao de Economia, Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Administrativa Financeira. 
Bauru, 18 de fevereiro de 2019. 

Presidente 

espacho sup . 
Administrativo Financeira. 
Bauru, 18 de fevereiro de 2019. 

~~~~ 
RONALDO Jotif scHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Segue o Processo à Consultoria 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Senhora Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento: 

Solicitamos que seja encaminhado oficio ao Senhor Prefeito Municipal para 
que forneça as seguintes informações: 

Caso o Projeto de Lei nº 138/18 (que revoga o § 7° do art. 16, da Lei nº 
3570, de 02 de junho de 1993, que foi acrescido pela Lei nº 6483, de 20 
de dezembro de 2013) seja aprovado, haverá algum impacto financeiro? 
Qual? 

Bauru 

QUETE 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Conforme manifestação do Senhor Relator do presente processo, 
solicitamos o encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 25 e fevereiro d 2019. 

omissão de Economia, Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Pr>""'~--~nicipal, conforme solicitação. 
Em, 25 e 2019. 

o 
residente 

Atendido cho supra. Se ue cópia do ofício. 
Em, 25 de fevereiro de 2019. 

~º""'~ RONALDO JOill"SCHIAVONE 
Diretora de Apoio Legislativo 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 25/19 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Bauru, 25 de fevereiro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Economia, Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 138/18, processado 

sob nº 253/18, que revoga o § 7° do art. 16, da Lei nº 3570, de 02 de junho de 1993, 

que foi acrescido pela Lei nº 6483, de 20 de dezembro de 2013, 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 . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oft"'~ ,J S 1 1 "1 ProfllcO!o P M. Y 
pãe, 5 5" ~dia :2.. "=11~..12 

ll]IC!OMATHEUS~ 
de PI ,. 
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Gabinete do Prefeito rPiwc. N2 

1 FOLHAS --=~-;;;-' ............. -é:::::j 

OF GP 561/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

• ...:...:::.:::.:.:..=::==~===:.l 
Bauru, 13 de março de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de B;iuru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

1 8 MAR. 2019 

ENT RADD ~ 
HoriLJ!hlí...<aJ ~ 

Em atenção ao Ofício DAL.SPL.PM. nº 25/19, de vossa autoria, 
protocolado nesta Prefeitura como processo 31254/19, referente à manifestação da 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 138/18, segue 
em anexo a manifestação da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

Atenciosamente . 

Clodo 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - VIia Noemy - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

À 
Secretaria de Negócios Jurídicos 

Informamos que no momento não haverá nenhum impacto, somente se ocorrer cessão 
com prejuízo de vencimentos dos funcionários a EMDURB. 

Everson archi 
Secretário MuniciHal d Economia e Finanças 

Prefeitura M cipal de Bauru 

Rua Araujo Leite, n.• 17-47 -Vila Santa Tereza- CEP 17015-341- Bauru/SP Fone (14) 3235-1450 
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C{>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

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 escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
20 de março de 2019. 

RI ARgO PELISSARO LOQUETE 

Relator 
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Praça D Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO 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 . 

/1 
LUIZCA LOS 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
20 de março de 2019. 

YA""~~ENTO 
i::smi~s7dente 

lJ~-9/Yn-~ 
ÕA -fU· 33 o-- . 

CHIARA RANIERI BASSETTO 
Membro 

MILTON CÉ 
Membro 
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• 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

VOTO EM SEPARADO 

Analisando o presente processo entendemos que o mesmo 

não deve tramitar por esta Casa . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário, a sempre 

sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
28 de março d 19. 

CHIARA RA IERI BASSETTO 

Membro 

• 



• 
-'~C. N:~ 44 SiLbLJ 

cgtfHuuakioyd&~ \)-
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
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 no dia 08 de abril de 2019, 

devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária do dia 22 de abril de 2019. 

Bauru, 09 de abril de 2019. 
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• 

J;:~· :or1 !'~-::! 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 111/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cêmara Mu iicipal d!! Bauru 
[l\l9IO!l8 de <\pO\o laQl15i811VO 

1 ~ 118\l. t019 

EN1RA 
Hore \b~ a 

Bauru, 15 de abril de 2.019. 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do Pro/elo de Lei nº 138118, que revoga 
o §7° do art. 16, da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que foi acrescido pela Lei Municipal nº 6.483, 
de 20 de dezembro de 2.013. 

Atenciosas saudações, 

e 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia _J,)_j ~ l 'J 

m, íL 4 l S 

1 
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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 

Of.DAL.SPL.PM. 52/19 

Bauru, 23 de abril de 2019. 

Senhor Prefeito: 

• Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, através do 

• 

oficio EXE nº 111/19, datado do último dia 15 de abril, estamos devolvendo o Projeto 
de Lei nº 138/18. 

Sem outro especial motivo, subscrévemo-nos renovando 

nossos protestos de· apreço e consideração . 

Excelentlssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
Cumpridas as exlgénclas Ioga.Is 
encaminha-se o presente processo 

·ao Serviço de M1crofilmagem e 

:::~~v:Q.f!)..J/;g::~·J .. 1.~:·· 
D1'elo"• de ~ Le•lsl>tlvo· 


