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• Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

aéllU 

• SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI 

Autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 

esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Bauru. 

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

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Ficam as entidades religiosas autorizadas a utilizarem, para 
atividades diversas e sem fins lucrativos, sem qualquer ônus, 
praça esportiva pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru. 

As entidades religiosas deverão protocolar o pedido para 
utilização das praças esportivas junto à Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, com no mínimo 30 dias de antecedência em 
relação à data de realização do evento. 

O ofício encaminhado pelas entidades religiosas deverà conter a 
data do evento, horário previsto para seu início e término, bem 
como a descrição da atividade a ser realizada. 

Caso haja mais de um pedido para a mesma data, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer deverá priorizar a primeira 
solicitação protocolada. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 02 de dezembro de 2019 . 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
r~P.~. 

-g'El"('/j'IO BRUM 
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• 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Entendendo que associação é uma pessoa jurídica de direito privado 
tendo por objetivo a realização de atividades culturais, sociais, religiosas, 
recreativas etc., sem fins lucrativos, ou seja, não visam lucros e dotadas de 
personalidade distinta de seus componentes; definição dada pelo art. 44 do Código 
Civil, do qual as Igrejas são constituídas. 

Apresentamos o exposto compreendendo o conceito acima que define 
as igrejas como associações religiosas sem fins lucrativos e que dentre suas ações 
junto à comunidade temos as atividades culturais, sociais e de recreação e que este 
projeto se trata de dar possibilidade de as entidades religiosas utilizarem, sem 
qualquer ônus, praças esportivas pertencentes à Prefeitura Municipal de Bauru. 

O objetivo é estender o uso destas Praças, para todas entidades 
religiosas que queiram realizar eventos dentro das definições associativas, com 
vistas a sua interação com a comunidade de nosso distrito. 

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

Bauru, 02 de dezembro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

SERVIÇO DE PROCECIMENTOS LEGISLPJIVOS 
Enca~omissões de: 

Em, c7, / l"2-
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~~-
Em 03 de d...e. ~,.,,, b-vv- de 2019. 

ALEXSS NDRO BUSSOLA 

esidente 
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• 
~ma,a Lanic~f1t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

PROC. N2 2. 'i 2--( J 7 
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• 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, e 

03 de de 

< 
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~ma,a Lanlc~/7 ~~àa,~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

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. 

É o nosso parecer. 

\ 

Sala de Reuniões, em 

03 de dezembro de 2019. 

RO BUSSOLA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em .!::J__ de ~ de 2019 . 
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• 
~mara Lantcyia 'de ~ .,,., 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

FOLHAS 

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, a sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

LUIZ A 

Relator 
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PROC. N9 "Z.. '?5 2,.. ( l '1 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje 

extraordinariamente 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. 

Sala de Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

J 
YAS ASCIMENTO 

idente 

ALEXSSA DRO BUSSOLA 
Membro 

Membro 
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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 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

lh-k,z 
Em 12...de /4.L.~ de 2019. 

_-;,'--L~ z ~-
FÃs10 SARTORI MANFRINATO 

Presidente 

/, 
~ p ~ Uhl\_, p ~ 

Publicação da Pauta no 
Diário Oíkial de Bauru 
Dia ..J.Y f1tf á> fl~. $.l,, 

DIRETORIA ~tp10 LEGISLATIVO 
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~ma,a Lwucyuit't-~~=-==±=~::::r;:::::::-
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 

SAO PAULO 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O Vereador Reger Barude foi nomeado Relator na Comissão 

de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, opinou pela normal 

tramitação e foi acompanhado pelos demais membros. 

Colocado em discussão e votação, o presente projeto foi 

aprovado em Primeira e Segunda Discussões, em duas 

Sessões Extraordinárias, realizadas no dia 12 de dezembro 

de 2019, providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao 

Senhor Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, 

arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

~ ~~ lj_;,~ 
RONALDO J~~-SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7432 
De 13 de dezembro de 2019 

Autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 

esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Bauru. 

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

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 5° -

Ficam as entidades religiosas autorizadas a utilizarem, para 
atividades diversas e sem fins lucrativos, sem qualquer ônus, praça 
esportiva pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru. 

As entidades religiosas deverão protocolar o pedido para utilização 
das praças esportivas junto à Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, com no mínimo 30 dias de antecedência em relação à data de 
realização do evento. 

O ofício encaminhado pelas entidades religiosas deverá conter a 
data do evento, horário previsto para seu início e término, bem como 
a descrição da atividade a ser realizada. 

Caso haja mais de um pedido para a mesma data, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer deverá priorizar a primeira solicitação 
protocolada. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~fui, J.J.i~ 
RONALDO~ÕSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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• 

Of.DAL.SPL.PM. 263/19 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Extraordinárias 
levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de dezembro de 2019: 
Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7423 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre parâmetros especiais para a 
regularização de edifícios concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências; 

7424 de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6331, de 15 de março de 2013, que 
autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno á LIGA BAURUENSE DE 
MALHA em regime concessão de direito real de uso; 

7425 de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 6645, de 05 março de 2015 e Lei nº 
6897, de 15 março de 2017; 

7426 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno á 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA; 

7427 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e a 
Caixa Econõmica Federal, agente operador do FGTS, referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS; 

7428 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa com deficiência no âmbito do 
Município de Bauru e dá outras providências; 

7429 de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 
BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA; 

7430 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou 
responsáveis por crianças em idade de vacinação, a apresentarem a caderneta de 
saúde e vacinação da criança atualizada de acordo com a sua idade, no ato da 
matricula em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no município de Bauru 
e dá outras providências; 

7431 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre 
obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção, valores 
empregados e nova data prevista para término pelo Poder Público de Bauru; 

7432 de autoria deste Legislativo, que autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru; 

7433 de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras providências; 

7434 de autoria desse Executivo, que institui o Plano Diretor de Agua do Município. 
Decreto nº Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

1875 de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de Praça 
HERNANI GUIMARÃES ANDRADE a uma praça pública da cidade; 

1876 de autoria do Vereador Roger Barude, que dá denominação de Rua DURVAL GOMES 
DE CAMARGO a uma via pública da cidade; 

1877 de autoria do Vereador Alexssandro Bussola, que dá denominação de Rua 
WALDEMAR MEDRADE DE CARVALHO a uma via pública da cidade. 
Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinção e apreço. 

JOSÉR 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA-------~ 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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~mara Lamc~l7t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 49/20 

Bauru, 27 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

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 

7432 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. 

J ÉR 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal 
NESTA 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 60/20 

Bauru, 03 de março de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Tendo decorrido o prazo para a promulgação das Leis 

referentes aos Autógrafos nº 7422, 7428, 7430, 7431 e 7432, 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. 

JO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

GALLA 

Oãcio C:,o -Lo Prorocolo M 

~-no dia _,~:Li O:Jt ::JE . 
19· 

DIEGO MATHEus'c'.ií~o KANASHIRO 
Chefe do -~_'Vi<? de Procedimentos L :,1attvos 



OF. EXE Nº 77/20 
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P. 182.921/19 
P. 182.946/19 
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fOLHAS ____ j_G_ _____ _ 

, ... ~---·--··------·-... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipa/ de s,;uru 
Diretoria de .O.paio Legislativo 

O 5 MAR. 2020 

Bauru, 03 de março de 2.020. 

• Senhor Presidente, 

• 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM. 60/20, datado de 03 de março de 2.020, 
informamos os números a serem utilizados para promulgação das Leis: 

- Autógrafo nº 7.422: "Lei nº 7.332, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.428: "Lei nº 7.333, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.430: "Lei nº 7.334, de 03 de março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.431: "Lei nº 7.33 e 03 arço de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.432: "Le" º 03 de arço de 2.020." 

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

LEINº7336 
De 03 de março de 2020 

Autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Bauru. 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, 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 Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art.1°-

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Ficam as entidades religiosas autorizadas a utilizarem, para 
atividades diversas e sem fins lucrativos, sem qualquer ônus, praça 
esportiva pertencente á Prefeitura Municipal de Bauru . 

As entidades religiosas deverão protocolar o pedido para utilização 
das praças esportivas junto á Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, com no mínimo 30 dias de antecedência em relação à data de 
realização do evento. 

O ofício encaminhado pelas entidades religiosas deverá conter a 
data do evento, horário previsto para seu início e término, bem como 
a descrição da atividade a ser realizada. 

Caso haja mais de um pedido para a mesma data, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer deverá priorizar a primeira solicitação 
protocolada. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 de março de 2020 . 

;JQSE R 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~t~:~ 
RONALDO J6s~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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~âmanz Lamc~t1t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 77/20 

Bauru, 10 de março de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos encaminhando as Leis nº 7332, 

7333, 7334, 7335 e 7336, promulgadas por esta Presidência, conforme determina a 

Lei Orgânica do Município, publicada no Diário Oficial de Bauru, edição do dia 07 de 

março de 2020, páginas 51 a 53. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

/ JO 
i 
' \ 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal 
NESTA 

Cumpridas lt!J cxlgênclats logals 
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