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• SÃO PAULO 

MOÇÃO Nº 23/20 
F o I h a s Nº dois 

SENHOR PREFEITO: 

Em nome de TODOS OS VEREADORES da Câmara Municipal de 
Bauru, encaminho a Vossa Excelência este APELO, que fazemos, para que sejam 
tomadas, de IMEDIATO, providências para a instalação, já, de um Hospital de 
Campanha em Bauru, de caráter municipal, com no mínimo 50 leitos equipados, do 
tipo UTI, para efetiva preparação ao enfrentamento da pandemia provocada pela 
propagação do coronavírus, a COVID-19, em nosso meio. 

Tal estrutura é necessária e fundamental para atender pacientes de 
nossa cidade que venham a manifestar a forma grave da COVID-19. 

Ressaltamos que esses pacientes precisam de um local 
devidamente equipado para receberem o atendimento necessário, e é sabido que 
Bauru conta com número reduzido de leitos de UTI na rede pública, e na hipótese 
ainda não afastada de que a quantidade de pacientes que vierem a necessitar desse 
atendimento aumente significativamente, há a necessidade de que nossa cidade 
esteja preparada para enfrentar essa situação. 

Diante do exposto, em nome de TODOS OS VEREADORES desta 
Casa de Leis, encaminho esta 

MOÇÃO DE APELO a Vossa Excelência para que adote, DE 
IMEDIATO, as providências necessárias para instalação de leitos de UTI por 
meio de Hospital de Campanha Municipal, destinado ao atendimento de 
pacientes com coronavírus. 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 
27 de abril de 2020 
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SAO PAULO 

A 
Diretora de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Extraordinária realizada por meio de plenário 

virtual no dia 27 de abril de 2020, a presente Moção foi 

encaminhada para parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação. O Presidente da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, Vereador Alexssandro 

Bussola, nomeou como Relator o Vereador Benedito 

Roberto Meira, que emitiu parecer pela normal 

tramitação, sendo acompanhado pelos demais 

membros. Em seguida a moção foi aprovada em 

Sessão Extraordinária realizada por meio de plenário 

virtual no dia 27 de abril de 2020. Encaminhar ao setor 

competente para que se dê ciência aos envolvidos, 

através de ofício. 

Bauru, 27 de abril de 2020. 

Ao 

Serviço de Atividades Auxiliares: 

Para as providências necessárias. Após, arquive-se. 

Bauru, 27 de abril de 2020. 

-~l~~ 
RONALDÓ JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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Ofício DAL SAA 80/20 

Bauru, 27 de abril de 2020. 

Senhor Prefeito 

Pelo presente, encaminhamos às mãos de 

Vossa Excelência a cópia da Moção de nº 23/20, apresentada em 27/04/2020, 

levada a efeito por esta Edilidade. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos 

com reiterados protestos de consideração e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

Em mãos 

BAURU - SP 


