
Projeto de Lei 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 matrícula em estabelecimentos de 
ensino públicos ou privados no município de Bauru e 
dá outras providências. 

FÁBIO SARTORI 
MANFRINATO 
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PROJETO DE LEI 

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 matrícula em estabelecimentos de ensino públicos 
ou privados no municlpio de Bauru e dá outras 
providências. 

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

Art. 1° -

Art. 2º -

Art. 3º -

Art. 4º -

Fica instituída a obrigatoriedade de apresentação da caderneta de 
saúde das crianças por parte dos pais ou responsáveis no ato da 
matrícula nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados do 
município de Bauru. A caderneta deve estar atualizada de acordo com 
o calendário vacinai e a idade da criança, incluindo todas as vacinas 
recomendadas, incluindo a poliomielite e o sarampo. 

Na ausência da apresentação do documento os pais ou responsáveis 
terão prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da mesma com 
as vacinas devidamente regularizadas. 

Ficam os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, obrigados 
a manter cópia da caderneta de vacinação junto aos documentos de 
matrícula escolar seja digital ou em papel. 

Em caso da não reapresentação da caderneta no prazo de 15 (quinze) 
dias conforme determina o Art. 2° desta Lei, o estabelecimento de 
ensino fica obrigado a comunicar ao Conselho Tutelar, para devidas 
providências, sem prejuízo à efetivação da matrícula do aluno no 
estabelecimento . 

Parágrafo Único - A comunicação referida no caput deste artigo deverá ser feita em 
papel oficial do estabelecimento de ensino, timbrado e assinado por 
responsável legal anexada de cópia da documentação de matrícula da 
criança e de sua caderneta de vacinação, se houver. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

"'"'"• 09 de de,emb: de 20;9 w , 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade incentivar e intensificar as 
ações do Poder Público no sentido de acompanhar o calendário oficial de 
vacinação, verificar a cobertura vacinai e se certificar que todas as crianças idade 
escolar estejam imunizadas seguindo as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde - OMS e do Ministério da Saúde. Outra finalidade é, nos casos em que 
seja identificada a falta de uma ou mais vacinas, orientar os pais ou responsáveis 
para que o calendário vacinai seja atualizado e comunicar dos riscos à saúde caso 
as crianças não sejam imunizadas. 

As vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do 
organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos, e consiste na proteção 
do corpo por meio de resistências às doenças que o atingiriam. Elas são compostas 
por substâncias e microrganismos inativados ou atenuados que são introduzidos no 
organismo para estimular a reação do sistema imunológico quando em contato com 
um agente causador de doenças. 

Segundo a Agência Senado, o Brasil acaba de perder o certificado de 
país livre do sarampo. Depois de passar quase duas décadas registrando alguns 
poucos casos importados da doença, o país contabiliza neste ano 5,4 mil doentes e 
seis mortos. Uma das razões da volta do sarampo, segundo especialistas, é a 
desinformação dos pais, que têm caído em fake news que acusam a vacina de ser 
perigosa para a saúde dos filhos. Dos seis mortos, quatro eram bebês que não 
haviam sido vacinados. 

A participação da rede de ensino amplia de forma considerável esse 
poder de vigilância e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, 
bem como a avaliação constante do estado vacinai para garantir a saúde integral da 
criança e a redução da mortalidade infanta-juvenil. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação do presente 
projeto. 

Bauru, 09 de dezembro de 2019 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

SERVIÇO DE PRO-."EUIMi.:rrrc.~~ lEGISL4T:',t'.S 
EnC2 · .h~r à5 Corr.is51)2;; ü:: -~ .. --~·-----

.Em, 
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SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~!>--' 
Em ~0 de ci..R.1-e.YYI~ de 2019. 

ALEXSsAf\~o BUSSOLA 

Pre,srente 
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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. 

Sala das Reuniões, em 

10 de dezembro de 2019.' 
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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 

10 de dezembro de 2019. 

\ 

LUIZ {~UES BARBOSA 
MemfoRU . 

O BUSSOLA 

INO D VI DA SILVA 
Membro 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

VOTO (PARECER) EM SEPARADO 

Analisado o presente projeto de lei observamos que o mesmo 

cria despesas e obrigações ao Poder Executivo, o que é vedado em nosso 

ordenamento jurídico. Sendo assim, opinamos pela ilegalidade e 

inconstitucionalidade deste projeto. 

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 

10 de dezembro de 2019 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

No?:tor do presente processo o Vereador: 

~ ~2\Â-

Em J..L de ~l'Ô' de 2019. 

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, a sua normal tramitação. 

• 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
11 de deze 2019. 

LUIZ 

Relator 



• 
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 
11 de dezembro de 2019. 

CIMENTO 

NDRO BUSSOLA 

\U\c-,.,J,,-J' Àr'V 1/V 
1 

NIERI BASSETTO 
Membro Membro 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia .J1J ..W J.i ás fls. 5 a_; 

DIRETORIA ,10 LEGISLATIVO 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Nomeada Relatora na Comissão de Educação e Assistência 

Social, a Vereadora Chiara Ranieri Basseto opinou pela 

normal tramitação, sendo acompanhada pelos demais 

membros. 

O vereador Marcos Antonio de Souza foi nomeado membro 

"ad hoc" e o Vereador Benedito Roberto Meira foi nomeado 

Presidente "ad hoc" da Comissão de Meio Ambiente, 

Higiene, Saúde, Previdência, Direito e Proteção dos Animais . 

Nesta Comissão o Vereador Luiz Carlos Bastazini foi 

nomeado Relator e opinou pela normal tramitação do 

presente projeto, sendo 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 . 

JOSE 

Presidente 

SEGALLA 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 
aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

~ ~ri,,'~ 

RONALDO J~;É SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

' 
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AUTÓGRAFO Nº 7430 
De 13 de dezembro de 2019 

Dispõe sabre 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. 

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

Art. 1° -

Art. 2º -

Art. 3º -

Art. 4º -

Fica instituída a obrigatoriedade de apresentaçao da caderneta de saúde das 
crianças por parte dos pais ou responsáveis no ato da matrícula nos 
estabelecimentos de ensino públicos ou privados do município de Bauru. A 
caderneta deve estar atualizada de acordo com o calendário vacinai e a idade da 
criança, incluindo todas as vacinas recomendadas, incluindo a poliomielite e o 
sarampo. 

Na ausência da apresentaçao do documento os pais ou responsáveis terao prazo de 
15 (quinze) dias para a apresentaçao da mesma com as vacinas devidamente 
regularizadas. 

Ficam os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, obrigados a manter 
cópia da caderneta de vacinação junto aos documentos de matrícula escolar seja 
digital ou em papel. 

Em caso da não reapresentação da caderneta no prazo de 15 {quinze) dias conforme 
determina o Art. 2° desta Lei, o estabelecimento de ensino fica obrigado a comunicar 
ao Conselho Tutelar, para devidas providências, sem prejuízo á efetivação da 
matrícula do aluno no estabelecimento. 

Parágrafo Único - A comunicação referida no caput deste artigo deverá ser feita em papel oficial do 
estabelecimento de ensino, timbrado e assinado por responsável legal anexada de 
cópia da documentação de matrícula da criança e de sua caderneta de vacinação, se 
houver . 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

JOS 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~\,.._.r~ 
RONALDO & 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 edificios 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 à 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 à 
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 Económica 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; 

7 430 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 Água 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 Reger 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 
WALOEMAR MEORADE 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 

~ci~~,_µ.-'.I e 

notJJa~~ t:J . 
DIEGO MATliEUS ~ ~AM•~""" 
Cl\efe(lo d,~""°.....,,"V 
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Of.DAL.SPL.PM. 50/20 

Bauru, 27 de fevereiro de 2020. 

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 

7430 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. 

SE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

Oficio O :i_.o Protot>llo M 

Páp. Ç 8-V no dia 1 T / ,o :y_ ;z 

DIEC',O M.\TH~~ffo KANASHIRO 
C~efo do S<,rv· do P~t~O: , latlvoa 



• 
PROC.NQ--';2_:;:;;;=~~~~.,&--

~nuz,a Lamc~t' t'k~FOSW=:~//~s=::!i 

Praça D. Pedro li, 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 . 

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

NESTA 

' 
Oficio C o I -Zo Protocolo p M ':{ 

pág. C Q _no dia O:l, J oj Ia.o 
19· 

DIEGO MATHE~~HO KANASHIRO 
Cll8I> do Servim de Prooedimor,too L"'1leleti-.1'S 
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OF. EXE Nº 77/20 
P. 182.905/19 
P. 182.938/19 
P. 179.381/19 
P. 182.921/19 
P. 182.946/19 

Senhor Presidente, 

PROC. N~. 2, ;:'.) 3j. J 3b,f, 
FOLHAS_ =Jk,~&....: , , """"'"' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de l\poio Legislativo 

O 5 MAR. 2020 

ENTRA 
Hora~ (a) 

-::::::i;l==.I 

Bauru, 03 de março de 2.020. 

Em atenção ao ofício 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 março de 2.020." 
- Autógrafo nº 7.432: "Le' º 03 de arço de 2.020." 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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LEINº7334 
De 03 de março de 2020 

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. 

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. 2º -

Art. 3º -

Art. 4º -

Fica instituída a obrigatoriedade de apresentação da caderneta de saúde das 
crianças por parte dos pais ou responsáveis no ato da matrícula nos 
estabelecimentos de ensino públicos ou privados do município de Bauru. A caderneta 
deve estar atualizada de acordo com o calendário vacinai e a idade da criança, 
incluindo todas as vacinas recomendadas, incluindo a poliomielite e o sarampo. 

Na ausência da apresentação do documento os pais ou responsáveis terão prazo de 
15 (quinze) dias para a apresentaçao da mesma com as vacinas devidamente 
regularizadas. 

Ficam os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, obrigados a manter 
cópia da caderneta de vacinaçilo junto aos documentos de matricula escolar seja 
digital ou em papel. 

Em caso da não reapresentação da caderneta no prazo de 15 (quinze) dias conforme 
determina o Art. 2° desta Lei, o estabelecimento de ensino fica obrigado a comunicar 
ao Conselho Tutelar, para devidas providências, sem prejuízo à efetivaçao da 
matricula do aluno no estabelecimento. 

Parágrafo Único - A comunicação referida no caput deste artigo deverá ser feita em papel oficial do 
estabelecimento de ensino, timbrado e assinado por responsável legal anexada de 
cópia da documentação de matrícuía da criança e de sua caderneta de vacinaçao, se 
houver. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 03 de março de 2020. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~~ 
RONALDO J/fsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

SARDIN 



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

SÃO PAULO 

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 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 
NESTA 

Cumpridas •• exigências legais 
encaminha-se o presente prnccsso 
ao Scir-•iço de M1crofilrnagem e 
Arquivo. 

Bauru ./..fi.. ..... Y.?...7. .... 1 ••• ~ 
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