
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

LEI Nº 9.396 
De 17 de outubro de 2018 

Autógrafo nº 253/18 - Projeto de Lei nº 264/18 
Iniciativa: Prefeitura Municipal de Araraquara 

Altera a Lei nº 8.680, de 23 de março de 
2016. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 

Est ado de São Paulo, no exercício de suas atribu ições legais, e de acordo com o 

que aprovou a Câmara Municipal em sessão ordinári a de 16 (dezesseis} de 
outubro de 2018, promulga a seguinte lei: 

Art. 1º Fica acrescido o § 2º ao Art. 21 da Lei nº 
8.680, de 23 de março de 2016, renumerando-se seu parágrafo único como§ 1º, 
com a seguinte redação: 

"Art. 21 .... 

§ 1º Ao ouvidor será assegurado o exercício da 

função pelo período mínimo de 1 (um} ano. 

§ 2º A indicação do ouvidor da CTA será efetuada 

pelo Chef e do Executivo, pautada por critérios t écnicos como conhecimento e 
experi ência na área de transporte coletivo urbano." (NR) 

Art. 2º Est a lei ent ra em vigor na dat a de sua 
publicação. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 17 (dezesset e} dias do mês 

de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito }. 
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Publi cada na Coordenadoria Executiv~ ~stiça e Cidadania, na dat a supra. 
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f f. ~i" ERNESTO GOI~fE ·.fESTEVES NETO 

Coordenador E~ri~ de Justiça e Cidadania 

Arquivada em livro próprio 01/~18. f"PP'I . 
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. Publicada no Jorna l "A Cidade", de..Sá'bado, 20/outu bro/18- Ano 113- NQ 227. 
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