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BAURU 
~ 
CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA SEXTA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE ABRIL DE DOIS 
MIL E VINTE - QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA - TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA.li#t??!IJli#liittl#IJlili?tlililJti####tiliiili#li#lill#ttllli 

################t#f.##Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e 
vinte, realizou-se em ambiente virtual , com início às dezessete horas e 
cinquenta minutos (17h50min), a Sexta Sessão Extraordinária, presidida 
pelo Senhor José Roberto Martins Segalla e secretariada pelos 
Vereadores Milton César de Souza Sardin , 1° Secretário, e Yasmim 
Nascimento, 2° Secretária. Constatou-se haver "quorum" regimental com 
a presença virtual de 17 Vereadores: Alexssandro Bussola, Benedito 
Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto, Edvaldo Francisco Minhano, 
Fábio Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, José Roberto 
Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, 
Manoel Afonso Losila, Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza 
Sardin, Natalino Davi da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Sérgio Brum, 
Teima Gobbi e Yasmim Nascimento. A seguir, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações, o pedido do Senhor 1° Secretário de 
dispensa da leitura da ata da sessão anterior, por falta de tempo hábil 
para elaborá-la. Colocada em discussão e votação, a dispensa da leitura 
da ata foi aprovada por unanimidade, sem manifestações. Não havendo 
manifestações no rol de Oradores Inscritos, passou-se à ordem do dia. 
Em Se unda Discussão, foi apreciado o seguinte processo: 68/20 -
Projeto de Lei nº 23/20, que dispõe sobre a isenção do pagamento das 
contas vincendas de abril/2.020 a dezembro/2.020, ou até a data de 
revogação do Decreto Municipal nº 14.695, de 29 de março de 2.020, 
que declarou estado de calamidade pública no Município de Bauru para 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus - COVID-
19, para usuários enquadrados na tarifa social (Lei nº 5.282, de 21 de 
setembro de 2.005) e na tarifa de usuário especial (Lei Municipal nº 
3.560, de 07 de maio de 1.993), de autoria do Prefeito Municipal. 
Colocado o processo em discussão, manifestou-se o Vereador Marcos 
Antonio de Souza. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os 
trabalhos da sessão às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos 
(17h55min) do dia quinze de abril de dois mil e vinte, ordenando fosse 
lavrada a presente ata que eu, 1° Secretário, sub evo e assino.###### 
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