
Prcjeto de Lei que cria as honrarias "Medalha, 
Colar e Faixa de Mérito do Museu Histórico e 
Militar de Bauru". 
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PROJETO DE LEI 

Cria as honrarias ·Medalha, Colar e Faixa de Mérito do 

Museu Histórico e Militar de Bauru·. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de sao Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Ficam criadas as honrarias "Medalha, Colar e Faixa de Mérito, do Museu Histórico e 
Militar de Bauru", a serem concedidas por ato exclusivo do Museu Histórico Militar de 
Bauru, após deliberaçao e aprovaçao da sua diretoria . 

Parágrafo único. A distinçao poderá ser atribulda a civis e a militares, que tenham contribuldo por 
qualquer meio para a preservaçao da história militar nacional. 

Art. 2° O agraciado poderá receber a honraria em única oportunidade, em solenidade a ser 
realizada na sede do Museu Histórico Militar de Bauru. 

Parágrafo único. Havendo necessidade justificada e aprovada pela diretoria do Museu Histórico 
Militar de Bauru, poderá a homenagem ser entregue em local diverso, excetuando-· 
se, obrigatoriamente, a Cêmara Municipal de Bauru, o Paço Municipal e 
entidades/órgaos da administraçao direta e indireta municipal. 

Art. 3° Todas as despesas atinentes á confecçao, guarda e posterior entrega das honrarias, 
serão suportadas pelo Museu Histórico Militar, sendo vedado qualquer subsídio 
proveniente do erário público municipal. 

§1º Fica vedada qualquer contribuiçao, doaçao, subvençao, patroclnio ou custeio das 
honrarias e solenidade para a sua entrega, pelo agraciado, seus familiares em 
qualquer grau de parentesco e por autoridades militares ou civis . 

§2º 

Art. 4° 

O descumprimento do parágrafo anterior ensejará a anulaçao da concessão da 
honraria, ficando expressamente proibida ulterior homenagem. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 12 de agosto de 2019. 

AS\.&.~~TO 
;~i~~ria 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O presente projeto de lei tem por escopo a criação das honrarias aduzidas, para 
então homenagear, no âmbito interno da entidade, aquele que contribuiu com o desenvolvimento 
cívico e militar, quer em nossa cidade, Estado e Pais. 

Desta forma, a homenagem personifica a gratidao do Museu Histórico Militar para 
com todos, que atuando por meio do esforço próprio ou coletivo, possibilitou a construçao de uma 
sociedade livre, justa, igualitária e fraterna. Fortalecida pelo denodo hercúleo na proteção da 
liberdade do nosso povo e, sempre honrando a nossa Pátria. 

Tamanha contribuição deve ser eternizada para que as gerações futuras mantenham 
viva a coragem, determinação e sacrifício do homenageado na formação de cidadãos comprometidos 
com o desenvolvimento social pluralista, civilizado e voltado para o bem comum. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovaçao desta propositura . 

Bauru, 12 de agosto de 2019. 

NTO 
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OFÍCIO 19/2018 

Bauru, 01 de outubro de 2018. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR SANDRO BUSSOLA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE BAURU -

ESTADO DE SÃO PAULO. 

Requerimento faz 

JORGE SEBASTIÃO DOS SANTOS, brasileiro, casado, policial 

militar, residente e domiciliado na cidade e Comarca de Bauru, Estado de São 

Paulo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, Presidente da 

Câmara Municipal da Cidade de Bauru, apresentar requerimento a ser deliberado 

por esta Colenda Casa Legislativa para reconhecimento de 

MEDALHA,COLAR DOS CAVALHEIROS E FAIXA DE MÉRITO por 

meio de DECRETO LEGISLATIVO, com base nos seguintes motivos de fato e 

de direito, então vejamos. 

O requerente na qualidade de Presidente do Museu Histórico e Militar de 

Bauru, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar um 

pedido para a instituição por meio de decreto do Poder Legislativo Municipal da 

Medalha, Colar dos Cavalheiros e Faixa de Mérito do Museu Histórico e 

Militar de Bauru. 

O Museu Histórico, Senhor Presidente da Câmara Municipal, é uma 

entidade sem fins lucrativos que foi instituída em meados dos anos 80 do século 

XX, com o objetivo de preservar a história civil e militar da cidade de Bauru, do 

Estado de São Paulo, e do Brasil, e em especial da Revolução Constitucionalista 

de 1932. 
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No decorrer dos anos, o Museu que tem unido às pessoas da cidade de Bauru e 

região em um primeiro momento, e depois passou a reunir pessoas de diversas 

localidades do território nacional, começou também a preservar a história das 

Forças Policiais, em especial a história da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

Guarda Civil do Estado de São Paulo, extinta em 1970, e das Forças Armadas, 

Exército, Marinha e Força Aérea. 

No intuito de preservar a história, o Museu Histórico de Bauru conta 

atualmente com um acervo, Senhor Presidente, que reúne mais de 20 (vinte) mil 

peças, que estão relacionadas com a história nacional, em especial da cidade de 

Bauru, do 4º Batalhão de Polícia Militar, do Comando de Policiamento do 

Interior/4 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil e das Forças 

Armadas Brasileiras. 

Ainda com o objetivo de divulgar a história, os eventos nacionais de 

nossa história, uniformes antigos, os materiais utilizados na Revolução de 1932, 

o Museu realiza diversas exposições na cidade de Bauru, e também exposições 

em diversas cidades do Estado de São Paulo, levando várias pessoas a 

participarem das exposições, o que tem contribuído e muito para a divulgação da 

• história nacional, resgatando assim os valores essenciais como os símbolos 

nacionais e o amor a Pátria. 

O esforço que tem sido realizado pelo Museu Histórico de Bauru, Senhor 

Presidente, tem permitido que diversas pessoas dos mais diversos setores sociais 

da sociedade possam ter acesso à história, que é a base para preservação dos 

valores de uma Nação que muitas vezes são esquecidos por falta de divulgação. 

Recentemente, o MHMB, por meio de sua Diretoria, institui a Medalha 

de Mérito do Museu Militar de Bauru, fotografia em anexo, frente e verso, que 

tem por objetivo agraciar civis e militares, que tem contribuído para a 

preservação da História de nossa Nação. 

f 

' 
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A Medalha, o Cola e a Faixa de Mérito, Senhor Presidente, é o 

reconhecimento a todos aqueles que contribuem para a preservação da história de 

nossa Nação, que precisa e deve ser preservada para que as gerações futuras 

possam transmitir valores que são essenciais para um povo, como o amor a 

Pátria, aos símbolos nacionais, e aos feitos realizados por nossos heróis. 

No intuito de conferir um reconhecimento efetivo para a Medalha do 

Museu Militar de Bauru, requer-se, respeitosamente, a Vossa Excelência, que o 

Legislativo Municipal de nossa cidade, possa por meio de decreto legislativo 

instituir a Medalha do Museu . 

Ante ao exposto, com base nos motivos de fato e de direito ora 

demonstrados, requer-se, respeitosamente, a Vossa Excelência, Presidente da 

Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo: 

1. O acolhimento do pedido apresentado com o reconhecimento por meio 

de Decreto- Lei Municipal da Medalha - Colar dos Cavalheiros e a Faixa de 

Mérito do Museu Histórico Militar de Bauru. 

Respeitosamente agradecemos e aproveitamos a oportunidade para 

apresentarmos nossa expressão de eleva a consideração e apreço. 

rlA1o, P~ s-4c 
/ / I 



• 

• 

• 

l 

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

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~ k~\ ~~~ 
Em___!Q__de ~ de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pre i ente 
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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 . 

Relator 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 



~ 

l 

• 
FOLHAS ~ 

~timrvakio~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 (!_)RAÇÃO DE 

SAOPAULO 

• 

• 

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 

MARCOSANT 
Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

13 de agosto de 2019 . 

E SSAND O BUSSOLA 

Pres ente 

Membro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em llt de ~ de 2019. 

~Á~ 
YA~JNASCIMENTO 

Presidente 

• 
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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 
14 de agosto de 2019. 

RICARDO PELISSARO LOQUETE 

Relator 
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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 . 

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

É o nosso parecer. 

RICARDO 
Relator 

Sala de Reuniões, em 
14 de agosto de 2019. 

ENTO 

NDRO BUSSOLA 

nr.,,-...1-,0\-YV·w· ~ 
CHIARA ANIERI BASSETTO 
Membro 

LUIZ 
Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 26 de agosto de 2019. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 27 de agosto de 2019 . 

1-'ubiicaçao da Pua 119 
Ciãrio Olicial de Balw. 
Dial!..J.~màsfa. 'à:J .. 

OIRETORIADI:~ LEGISI.ATl\lo 
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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 02 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 03 de setembro de 2019 . 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

LOk~.~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7362 
De 02 de setembro de 2019 

Cria as honrarias "Medalha, Colar e Faixa de Mérito do 
Museu Histórico e Militar de Bauru•. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Ficam criadas as honrarias "Medalha, Colar e Faixa de Mérito, do Museu Histórico e 
Militar de Bauru", a serem concedidas por ato exclusivo do Museu Histórico Militar de 
Bauru, apôs deliberação e aprovação da sua diretoria. 

Parágrafo único. A distinção poderá ser atribulda a civis e a militares, que tenham contribuldo por 
qualquer meio para a preservação da história militar nacional. 

Art. 2° O agraciado poderá receber a honraria em única oportunidade, em solenidade a ser 
realizada na sede do Museu Histórico Militar de Bauru. 

Parágrafo único. Havendo necessidade justificada e aprovada pela diretoria do Museu Histórico 
Militar de Bauru, poderá a homenagem ser entregue em local diverso, excetuando
se, obrigatoriamente, a Gamara Municipal de Bauru, o Paço Municipal e 
entidades/órgãos da administração direta e indireta mu~icipal. 

Art. 3° 

§1º 

Art. 4° 

Todas as despesas atinentes à confecção, guarda e posterior entrega das honrarias, 
serão suportadas pelo Museu Histórico Militar, sendo vedado qualquer subsidio 
proveniente do erário público municipal. 

Fica vedada qualquer contribuição, doação, subvenção, patroclnio ou custeio das 
honrarias e solenidade para a sua entrega, pelo agraciado, seus familiares em 
qualquer grau de parentesco e por autoridades militares ou civis. 

O descumprimento do parágrafo anterior ensejará a anulação da concessão da 
honraria, ficando expressamente proibida ulterior homenagem. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 02 de setembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ (l~ ,U,é~ 
RONALDO Jt>SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 157/19 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7361 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o envio de 
informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações e os 
requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá 
outras providências; 

7362 de autoria deste Legislativo, que cria as honrarias "Medalha, Colar 
e Faixa de Mérito do Museu Histórico e Militar de Bauru"; 

7363 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação, no âmbito do Município de Bauru, de avisos com o 
número do Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher (Disque 
180) . 

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

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

SEGALLA 

Olicio15 

PIia. Ç 1 no dia ~os11 
Is . ---

~1eºc1o~-E:s ~A2Af:o KANAsHIRO 
de Prt>C8<firnentos L 
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Of.DAL.SPL.PM. 185/19 

Bauru, 25 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 38 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, comunicamos que o prazo para se apor Veto ao Autógrafo nº 

7362 está encerrado, assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme 

determina o Parágrafo 6° do Artigo citado, providencie a publicação da respectiva 
Lei. 

No aguardo de uma manifestação de Vossa Excelência, 
subscrevemo-nos renovando nossos protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal 

NESTA 
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Of.DAL.SPL.PM. 188/19 

Bauru, 27 de setembro de 2019 . 

Senhor Prefeito: 

Tendo decorrido o prazo para a promulgação da Lei referente 

ao Autógrafo nº 7362, conforme determina o Parágrafo 7° do Artigo 38 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, vimos solicitar a Vossa Excelência o 

encaminhamento da numeração para cumprimento do disposto no artigo citado. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

ERTOMEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 343/19 
P. 128.387/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu ,icloa! de B, ,uru 
Diretoria de \polo Leg1sta,1vo Bauru, 27 de setembro de 2.019. 

O 3 OUT. 2019 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM. 188/ , 
informamos o número a ser utilizado para promulgação da Lei: 

-Autógrafo nº 7.362: "Lei nº 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal 
NESTA 

do de 27 de setembro de 2.019, 
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LEI Nº 7258 
De 27 de setembro 2019 

Cria as honrarias "Medalha, Colar e Faixa de Mérito do 
Museu Histórico e Militar de Bauru•. 

BENEDITO ROBERTO MEIRA, Presidente em exerclcio da Camara 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 Orgênica do Municlpio de Bauru, faz saber que a camara 
Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam criadas as honrarias "Medalha, Colar e Faixa de Mérito, do Museu Histórico e 
Militar de Bauru", a serem concedidas por ato exclusivo do Museu Histórico Militar de 
Bauru, após deliberação e aprovação da sua diretoria. 

Parágrafo único. A distinção poderá ser atribulda a civis e a militares, que tenham contribuldo por 
qualquer meio para a preservação da história militar nacional. 

Art. 2° O agraciado poderá receber a honraria em única oportunidade, em solenidade a ser 
realizada na sede do Museu Histórico Militar de Bauru. 

Parágrafo único. Havendo necessidade justificada e aprovada pela diretoria do Museu Histórico Militar 
de Bauru, poderá a homenagem ser entregue em local diverso, excetuando-se, 
obrigatoriamente, a Camara Municipal de Bauru, o Paço Municipal e 
entidades/órgaos da administração direta e indireta municipal. 

Art. 3° 

§2º 

Art. 4° 

Todas as despesas atinentes à confecção, guarda e posterior entrega das honrarias, 
serao suportadas pelo Museu Histórico Militar, sendo vedado qualquer subsidio 
proveniente do erário público municipal. 

Fica vedada qualquer contribuição, doação, subvenção, patroclnio ou custeio das 
honrarias e solenidade para a sua entrega, pelo agraciado, seus familiares em 
qualquer grau de parentesco e por autoridades militares ou civis . 

O descumprimento do parágrafo anterior ensejará a anulação da concessão da 
honraria, ficando expressamente proibida ulterior homenagem. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 27 de setembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~,,.,-~ 
RONALDO JÓSé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 197/19 

Bauru, 09 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos encaminhando a Lei nº 7258, de 

27 de setembro de 2019, promulgada por esta Presidência, conforme determina a 

Lei Orgânica do Município, publicada no Diário Oficial de Bauru, edição do dia 05 de 

outubro de 2019, página 95. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

Oficio "=1 ª-__Protocolo f M 

~-nvéi(t '11..JL~LL')., 

DIEGO MATHtutc;~ KANASHiRO 
Cliele do Se . de Pr~ L h/atfmo 

Cumpridas as exigências legais 
encaminha·se o presente processo 
ao Scr•iço de Microfilmagem e 
Arquivoc2., 

Bauru ...... :'.::.J . .J,_'2,_J, .. L.~ 
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