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LEI Nº 6364 
De 14 de junho de 2013 

Institui no Calendário Oficial do Município de Bauru, o dia 25 de 
jultlo, como "Dia Municipal da Cultura e da Paz", bem como 
adota a 'Bandeira da Paz'. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o 
que dispõe os Parágrafos 6° e 7° do Artigo 38 da Lei Orgânica do Municfpio de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

É inslitufdo o "Dia Municipal da Cultura e da Paz" a ser comemorado no 
dia 25 de julho de cada ano, bem como adota a "Bandeira da Paz". 

No dia 25 de julho, em todo o Municfpio, haverá a realização de 
atividades artísticas, cienlfficas, religiosas e culturais com grande 
confraternização. As escolas, museus, bibliotecas, prédios, repartições 
públicas, insfüuições educacionais, cienlfficas, culturais ou artisticas 
municipais e outros prédios públicos, deverão hastear a Bandeira da 
Paz, realizando-se cerimônias alusivas ao dia. 

A Bandeira da Paz que tem 0,85m de altura por 1,40 m de 
comprimento, confeccionada em pano branco, terá no centro um circulo 
de cor vermelho-púrpura cujo aro medirá O, 10 m de largura e terá 0,60 
m de diâmetro, a iniciar na parte externa, tendo dentro dele, no centro, 
sobre o fundo branco, três esferas também de cor vermelho-púrpura, 
colocadas em triângulo ascendente, cada uma com raio de O, 12m de 
diâmetro. 

Na mesma data, um cidadão ou uma entidade do Municfpio, que tenha 
realizado algum trabalho expressivo em favor da promoção da paz e da 
cultura, poderá ser homenageado. 

Parágrafo único - Uma comissão deverá ser formada por sete membros, para dar 
cumprimento e fiscalizar a aplicação desta Lei, especialmente no que 
dispõe sobre a cerimônia de comemoração do Dia Municipal da Cultura 
e da Paz, presidida por um representante do Poder Executivo, e 
assim constituída: 
1 - 01 (um) representante do Poder Executivo; 
li - • 01 ( um) representante do Poder Legislativo; 
Ili - 01 (um) representante do Ministério Público; 
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Cultura; 
V - 01 (um) representante da Secretaria da Educação; 
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Art. 5° · 

Art. 6° · 

VI - 02 (dois) representantes da Comunidade, vinculados à Cultura e 
a Paz. 

As despesas para execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessàrio. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de junho de 2013. 

ALEXSSAN O BUS&GlbA._ 
PresjNb•-"e~-' 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
1' Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

~ na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~EIRA 
Diretora de Apoio Legislativo em exerclcio 


