
Projeto de Lei que autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Bauru a restituir 
antecipadamente R$ 1.100.000,00 (um milhão 
e cem mil reais) ao Poder Executivo 
regular aplicação no corrente exercício. 

A 

MESA DA CAMARA 



• 
PROC.N2, _ ___;~~~ 

~ma,a Lanic~/7 de ~ --
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

• 

• 

PROJETO DE LEI 

Autoriza o Presidente da Cãmara Municipal de Bauru a 

restituir antecipadamente R$ 1.100.000,00 (um milhão 

e cem mil reais) ao Poder Executivo para regular 

aplicação no corrente exercício. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica o Presidente da Câmara Municipal de Bauru autorizado a restituir 
antecipadamente R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) ao 
Poder Executivo para regular aplicação no corrente exercício . 

Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, providenciando-se 
os devidos lançamentos contábeis referentes a restituição antecipada. 

Bauru, 05 de maio de 2020. 

JO 

YA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a Câmara 

Municipal de Bauru a promover, de imediato, a devolução antecipada de R$ 

1.100.00,00 (hum milhão e cem mil reais) aos cofres da Prefeitura Municipal de 

Bauru, valor referente a sobras do duodécimo recebido pelo Poder Legislativo até o 

momento, para que tais recursos possam ser utilizados em ações de combate à 

pandemia provocada pela propagação do coronavírus, a COVID-19. 

Tal medida visa a demonstração do comprometimento de todos os 

• Vereadores da Câmara Municipal de Bauru com o enfrentamento dessa crise 

causada com a difusão do coronavírus, o COVID-19, em nossa sociedade, 

causando enorme preocupação com a letalidade dessa pandemia. 

A devolução antecipada de R$ 1.100.000,00 está sendo possível 

graças às medidas implantadas pelo Poder Legislativo no sentido de cortar custos e 

otimizar a utilização dos recursos disponíveis com racionalidade e responsabilidade. 

A Câmara Municipal de Bauru, com essa atitude, quer propiciar à 

Prefeitura Municipal de Bauru recursos imediatos que poderão ser utilizados na 

compra de respiradores e/ou outros equipamentos necessários ao enfrentamento da 

situação preocupante que se apresenta, podendo ainda, se assim se preferir, ser 

empregados na compra de E.P.l's ou na implantação do Hospital que se faz tão 

• necessário. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta 

propositura. 
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À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Extraordinária realizada por meio de 
plenário virtual no dia 05 de maio de 2020, o projeto foi 
encaminhado para parecer das Comissões 
Permanentes. O Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, Vereador Alexssandro Bussola, 
nomeou como Relator o Vereador Marcos Antonio de 
Souza, que emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais membros. A 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento, Vereadora Yasmim Nascimento, nomeou 
como Relator o Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, 
que emitiu parecer pela normal tramitação, sendo 
acompanhada pelos demais membros. Em seguida, o 
projeto foi aprovado nas duas Sessões Extraordinárias 
realizadas por meio de plenário virtual no dia 05 de 
maio de 2020. Providenciar o encaminhamento do 
Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 
publicação da lei, arquive-se. 
Bauru, 05 de maio de 2020 . 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo e ofício, 
aguardando-se a publicação da Lei para posterior 
arquivo. 
Bauru, 05 de maio de 2020. 

U,b. \M .Mu_<Mk'¼ 
RONALDO r~SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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SAO PAULO 
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Art. 1° 

Art. 2° 

AUTÓGRAFO Nº 7450 
De 05 de maio de 2020 

Autoriza o Presidente da Camara Municipal de Bauru a 
restituir antecipadamente R$ 1.100.000,00 (um milhão 
e cem mil reais) ao Poder Executivo para regular 
aplicação no corrente exercício. 

Fica o Presidente da Câmara Municipal de Bauru autorizado a restituir 
antecipadamente R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) ao 
Poder Executivo para regular aplicação no corrente exercício. 

Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, providenciando-se 
os devidos lançamentos contábeis referentes a restituição antecipada. 

Bauru, 05 de maio de 2020 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ t ,.,,· ~~ 
RONALDO iJÓSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 112/20 

Bauru, 05 de maio de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
o Autógrafo abaixo descrito, referente ao projeto aprovado em Sessões 
Extraordinárias levadas a efeito hoje por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7450 de autoria deste Legislativo, que autoriza o Presidente da Câmara 
Municipal de Bauru a restituir antecipadamente R$ 1.100.000,00 
(um milhão e cem mil reais) ao Poder Executivo para regular 
aplicação no corrente exercício; 

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

JOS 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio //,._/~o _Pm!ooo!o~.:i_ 

~diaf.2Le. s1-<-..'.: ~-
DIEGO MATHEU~ ;.~ KANASH!RO 
Chsta do Sefv'..-fl de Procodlmentt,e l.eo:tie:11vos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 160/2.020 
P. 54.296/2.020 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 21 de maio de 2.020. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a · º 7.342/2.020, que autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Bauru a restituir antecipadamente R$ 1. .000,0 (um milhão e cem mil reais) ao Poder 
Executivo para regular aplicação no corrente ano. 

Atenciosas saudações, 

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

1 



• 

• 

P. 54.296/2.020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.342, DE 06 DE MAIO DE 2.020 
Autoriza o Presidente da Câmara Municipal 
de Bauru a restituir antecipadamente R$ 
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) 
ao Poder Executivo para regular aplicação 
no corrente ano. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica o Presidente da Câmara Municipal de Bauru autorizado a restituir antecipadamente R$ 
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) ao Poder Executivo para regular aplicação no corrente 
exercício. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua p licaçã providenciando-se os devidos lançamentos 
contábeis referentes a restituiçãol_!a~,çíj,~!.--

A 

ANTc\t-iI~ ML~S GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

LTA HEIRO 
DIRETOR E COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Nb.!Ono!lllMOftd!Ue!NII 
li' 'D-=lf5 ,io pii o~ " 
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Cumpridas as exlgõnclas logals 
encaminha-se o presente prnccs!'.;O 
ao Ser-.iço de M1crofilmagem e 
Arquivo. 
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