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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA DÉCIMA
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA SEIS DE JULHO
DE DOIS MIL E VINTE - QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ...................
, ....,.,. ..I, tVIVI•
..., ..
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##########lfll!t#il!t#Jt##l\os seis dias do mês de julho de dois mil e
vinte, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, no edifício-sede da
Câmara Municipal de Bauru, sito à Praça D. Pedro 11, nº 1-50, às treze
horas e dez minutos (13h1 0min), realizou-se a Décima Quarta Sessão
Ordinária, presidida pelo Senhor José Roberto Martins Segalla e
secretariada pelos Vereadores Milton César de Souza Sardin, 1°
Secretário, e Edvaldo Francisco Minhano, 2º Secretário "ad hoc".
Constatou-se haver "quorum" regimental com a presença de 15
Vereadores: Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Meira, Edvaldo
Francisco Minhano, Fábio Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes,
Guilherme Berriel Cardoso, José Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos
Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Manoel Afonso Losila, Milton
César de Souza Sardin, Natalino David da Silva, Ricardo Pelissaro
Loquete, Sérgio Brum e Teima Gobbi. O Veri:iador Alexssandro Bussola
fez-se presente de forma remota, por videoconferência. Nesse momento,
foram executados o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Bauru. A seguir,
foi aprovado por unanimidade, sem manifestações, o pedido do Senhor
1° Secretário de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Colocada
em discussão e votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por
unanimidade, sem manifestações. Na sequê,ncia, o Senhor Presidente
solicitou aos Senhores Secretários a leitura das seguintes
correspondências: Ofício nº 19/20, da Vereadora Teima Gobbi,
solicitando agendamento de Audiência Pública para o dia 15 de julho, às
dez horas, para discutir a necessidade de implantação de comunidades
terapêuticas, leitos psiquiátricos e/ou a instalação de Hospital-Dia para
tratamento psiquiátrico no município de Bauru. Colocado o pedido de
Audiência Pública em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade, sem manifestações; Ofício nº 151/20, do Vereador Manoel
Afonso Losila, solicitando agendamento de Audiência Pública para o dia
14 de julho, às 15h, para discussão sobre o retorno das atividades de
creche, berçários, escolas de ensino infantil e, médio. Colocado o pedido
de Audiência Pública em discussão e votação, foi a o do por
unanimidade, sem manifestações. Em seguida, em Questã de dem, o
Senhor 1° Secretário solicitou a dispensa da leitura das de ais atérias
constantes do expediente. Assim, foram dadas como lidas as se uintes
correspondências: Ofício EXE nº 195/20, do Prefei
1c1 1,
encaminhando cópia do Contrato nº 9375/19 e seu 1° li m Aditiv ,
celebrados com a empresa Laboratórios Sobrinho LTD · Of1 o EXE 0
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196/20, do Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Contrato nº
9406/19 e seu 1° Termo Aditivo, celebrados com a empresa São
Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada; Ofício
EXE nº 199/20, do Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 5° Termo
Aditivo ao Contrato nº 8637/18, celebrado com a empresa NEO
Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP; Ofício EXE nº
200/20, do Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Contrato nº
8901/18 e seu 1° Termo Aditivo, celebrados com a empresa Sistel
Engenharia Eireli - EPP; Ofício EXE nº 201/20, do Prefeito Municipal,
dando ciência do Convênio nº 2234/20, celebrado com a empresa Enter
Note Eletrônica Bauru LTOA; Ofício EXE nº 202/20, do Prefeito
Municipal, dando ciência do Convênio nº 2233/20, celebrado com a
empresa Odonto Flex Serviços Odontológicos LTDA ME; Relatório de
Audiência Pública, realizada no dia 26 de junho de 2020, que debateu os
serviços socioassistenciais e de saúde para a população em situação de
rua de Bauru, de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto; Relatório
de Audiência Pública realizada no dia 25 de junho de 2020, que
apresentou o Projeto de Lei que instituirá o "Abril da Tulipa Vermelha"
como o "Mês Conscientização da Doença d1~ Parkinson" no calendário
oficial de Bauru, de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato;
Relatório de Audiência Pública realizada no dia 30 de junho de 2020, ás
15 horas, que discutiu o Projeto de Lei que "dispõe sobre a aplicação de
multas para os praticantes de trote nos serviços essenciais", de autoria
do Vereador Manoel Afonso Losila; Ementário dos Processos: 122/20 Projeto de Lei nº 43/20, que altera o artigo 10, da Lei nº 7.316, de 16 de
dezembro de 2.019, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos
mananciais de águas superficiais, e determina outras providências, para
estender para o dia 17 de dezembro de 2.020, o prazo legal para sua
entrada em vigor, de autoria do Prefeito Municipal; 123/20 - Projeto de
Lei que institui, no âmbito do Município de Bauru, o Mês da
Conscientização da Doença de Parkinson denominado "Tulipa
Vermelha", e dá outras providências, de autoria dos Vereadores Fábio
Sartori Manfrinato e Teima Gobbi; 124/20 - Projeto de Lei que dispõe
sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes nos serviços
essenciais: 190 - Polícia Militar, 192 - SAMU e 193 - Corpo de
Bombeiros; e dá outras providências, de autoria do Vereador Manoel
Afonso Losila; 125/20 - Projeto de Lei que clispõe sobre concessão de
éstica,
auxílio aluguel/hotel social às mulheres vítimas de violênc·
no Município de Bauru, de autoria do Vereador Edva o F ncisco
Minhano; 126/20 - Projeto de Lei que institui a obrigato iedade de as
agências bancárias a orientarem as suas respecti as ..A1nJ:1>"- de
·d
s
atendimento, conforme critérios de distanciamento social d
autoridades competentes, durante o período qu
o
enfrentamento ao novo Coronavíruss,,_;=i!UJL..__~
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correspondentes bancários e estabelecimentos que mantenham caixas
eletrônicos em suas instalações sejam responsáveis pela higienização e
disponibilização de álcool em gel nos terminais de atendimento
eletrônico, a fim de impedir a disseminação do vírus, e dá outras
providências, de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato.
Ementário das Indicações de nºs 909 a 961 e dos Requerimentos de
nºs 362 a 377; Ementário das Moções: 33/20 - Moção de Aplauso à
Kamila Miguel pelo destaque e excelência como maquiadora no
município de Bauru, de autoria do Vereador Milton César de Souza
Sardin; 34/20 - Moção de Aplauso aos garis do município de Bauru pela
excelência e dedicação aos serviços de limpeiza, de autoria do Vereador
Edvaldo Francisco Minhano. Nesse momento, o Senhor Presidente
informou que Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da
construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de
shopping centers, lojas, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos
similares do Município de Bauru, e dá outras providências, de autoria do
Vereador licenciado Roger Barude, encontrava-se há mais de 90 dias
aguardando informação solicitada pelo Vereador Natalino Davi da Silva,
Relator pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Em seguida,
consultou o Plenário quanto a aguardar mais 90 dias pelo recebimento
da informação requerida. Colocada em votação, a prorrogação de prazo
foi aprovada pela maioria dos Vereadores presentes. Manifestaram-se
contrariamente os Vereadores Benedito Roberto Meira, Fábio Sartori
Manfrinato e Teima Gobbi. Na sequência, o Senhor Presidente informou
da necessidade de recomposição de algumas Comissões Permanentes,
em virtude do licenciamento da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto.
Passou-se à eleição de novos membros, obedecendo-se à
proporcionalidade dos partidos. Para composição da Comissão de
Economia, Finanças e Orçamento: o Vereador Fábio Sartori Manfrinato,
líder do PP, abriu mão de indicação; o Vereador Francisco Carlos de
Goes, do DEM, fez sua própria indicação. Colocado o nome em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações.
Para composição da Comissão de Educação e Assistência Social: o
Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, líder do PRB, abriu mão de
indicação. Ausente representante do PSDB. O Vereador Fábio Sartori
Manfrinato, líder do PP, abriu mão de indicação; o Vereador Milton César
de Souza Sardin, líder do PTB, abriu mão de indicação;
ereador
Francisco Carlos de Goes, do DEM, fez sua própria indicaç-o. C ocado
o nome em discussão e votação, foi aprovado por unani idad , sem
manifestações. Para composição da Comiss~'io de Ciência Tecn logia:
o Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, líder do PRB, b ·
indicação. Ausente representante do PSDB. O Vereador M'
Souza Sardin, líder do PTB, abriu mão de indica -o;
Francisco Carlos de Goes, do DEM, fez sua pró · indicação. l!Xlu.ut::a
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o nome em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações. Para compor a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
ficou automaticamente indicado o Vereador Francisco Carlos de Goes,
por ser do mesmo partido da Vereadora licenciada. Na sequência,
passou-se à eleição de membro para compor a Comissão Especial de
Inquérito que analisa possíveis irregularidades e responsabilidades
quanto à contratação e execução das obras de instalação da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa. O Vereador Fábio Sartori
Manfrinato, líder do PP, abriu mão de indicação; o Vereador Luiz Carlos
Rodrigues Barbosa, líder do PRB, abriu mão de indicação; o Vereador
Milton César de Souza Sardin, líder do PTB, abriu mão de indicação. O
Vereador Francisco Carlos de Goes, do DEM, fez a indicação do
Vereador Guilherme Berriel Cardoso. Colocado o nome em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações. Nesse
momento, fez uso da Tribuna de forma remota, por videoconferência, o
Senhor Reinaldo Cesar Cafeo, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Bauru (Acib), que falou sobre o Veto Total ao Autógrafo nº
7451, que dispõe sobre o Plano Estratégico 1jo Comércio de Bauru. Em
seguida, manifestaram-se no rol de Oradores Inscritos os Vereadores
Ricardo Pelissaro Loquete, Teima Gobbi, Alexssandro Bussola (que
manifestou-se de forma remota, por videoconferência), Benedito Roberto
Meira, Guilherme Berriel Cardoso, Edvaldo Francisco Minhano, Fábio
Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, José Roberto Martins
Segalla, Natalino Davi da Silva, Manoel Afonso Losila e Milton César de
Souza Sardin. Em Questão de Ordem, o Senhor 1° Secretário solicitou a
dispensa do Intervalo Regimental. Colocada em discussão e votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade, sem manifestações.
Dispensado o Intervalo Regimental, passou-se à Ordem do Dia com a
presença de 15 Vereadores: Alexssandro Bussola (remotamente),
Benedito Roberto Meira, Edvaldo Francisco Minhano, Fábio Sartori
Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, Guilherme Berriel Cardoso, José
Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues
Barbosa, Manoel Afonso Losila, Milton César de Souza Sardin, Natalino
Davi da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Sérgio Brum e Teima Gobbi.
Ausentes os Vereadores Marcos Antonio de Souza e Yasmim
Nascimento. Passou-se à Ordem do Dia. Nesse momento, o Senhor
Presidente consultou o Plenário quanto a proceder
votação dos processos constantes da pauta em bl
deferido, sem manifestações. Na sequência, solicitou
que se manifestassem caso houvesse projetos que
fossem lidos, discutidos e votados em destaque. A M
solicitou o destaque dos processos 117/20, constante
Primeira Discussão, e 102/20, constante da pauta em Di
O Vereador Benedito Roberto Meira solicitou o
a e do ~ : , ~
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49/20, constante da pauta em Primeira Discussão. Na sequência, foi
apreciado o processo 49/20 - Projeto de Lei nº 10/20, que altera a
redação do art. 12 e inciso 111 do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro
de 2019 (caçambas), de autoria do Prefeito Municipal. Em Questão de
Ordem, o Vereador Benedito Roberto Meira solicitou o sobrestamento do
processo por duas Sessões Ordinárias. Colocado o pedido de
sobrestamento em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade,
sem manifestações. Em seguida, foram colocados em discussão e
votação em bloco os demais processos da pauta, relacionados a seguir,
que foram aprovados por unanimidade, sem manifestações - em
Primeira Discussão: 34/20 - Projeto de Lei nº 06/20, que autoriza o
Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de
recursos públicos municipais para a Organização da Sociedade Civil do
setor privado que especifica (fortalecimento de vínculos para idosos Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração), de autoria do Prefeito
Municipal; 81/20 - Projeto de Lei nº 28/20, que altera a Lei nº 6763, de
03 de março de 2016, que autoriza o Departamento de Agua e Esgoto de
Bauru - DAE a firmar composição de créditos e débitos com a Empresa
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e
parcelamento de valores remanescentes, de autoria do Prefeito
Municipal; em Discussão Única: 112/20 - Projeto de Decreto Legislativo
que dá denominação de PRAÇA MARIA FERRI AFONSO a uma praça
do Jardim Silvestri (Minuta nº 40/20), de autoria do Vereador Manoel
Afonso Losila; 113/20 - Projeto de Decreto Legislativo que revoga o
Decreto Legislativo nº 1894, de 23 de junho de 2020, que denominou
PADRE BUENAVENTURA BARRÓN RAMIREZ, SM um prédio
institucional, de autoria da Mesa da Câmara; '114/20 - Projeto de Decreto
Legislativo que dá denominação de PADRE BUENAVENTURA BARRÓN
RAMIREZ, SM, ao prédio institucional localizado no setor 03 da quadra
0524, lote 001, localizado entre as Ruas Antônio Dezembro, quarteirão 5,
lado ímpar, e Rua Marcelino Garcia Sanches, quarteirão 3, lado par, no
loteamento Parque Bauru (Minuta nº 43/20), de autoria do Vereador
Sérgio Brum; 28/20 - Moção de Apelo ao Prefeito Municipal de Bauru
para que, urgentemente, inclua o setor agropecuário, em especial o ramo
de flores e plantas ornamentais, como atividade essencial do município,
de autoria do Vereador Natalino Davi da Silva; 29/20 - Moção de
Aplauso á Associação Bethesda de Bauru Raízes para o F.
pelos
projetos sociais que desenvolve no município de Bauru,
aut ria do
Vereador Manoel Afonso Losila; 30/20 - Mot:ão de Apelo Asse bleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para que aprov o Proj to de
Lei nº 311/2020, que autoriza o Poder Executivo a utilizar
atenuar os efeitos da situação de calamidade decorrente
para os guias de turismo do Estado, de autoria do Ve
1
Afonso Losila; 31/20 - Moção de Aplauso
· d.
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fisioterapeutas, psicólogos e integrantes do serviço de limpeza na
unidade de isolamento de COVID-19 do Hospital Estadual de Bauru "Dr.
Arnaldo Prado Curvelo" pela coragem, dedicação e vocação para salvar
vidas, de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto; 32/20 - Moção
de Aplauso ao Grupo Amigos Bauru pela iniciativa de ajudar ao próximo
em meio à pandemia do vírus COVID-19, de autoria do Vereador
Edvaldo Francisco Minhano. Na sequência, foi apreciado em destaque o
seguinte processo, em Primeira Discussão: 117/20 - Projeto de Lei nº
44/20, que institui penalidade de multa por descumprimento de medidas
de enfrentamento, decorrentes da Situação de Emergência em razão da
pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), nas situações que
especifica, de autoria do Prefeito Municipal. O Senhor Presidente
informou haver uma Emenda Aditiva pendente de parecer da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação, lida em seguida pelo Senhor 1º
Secretário. Em seguida, o Vereador Alexssandro Bussola, Presidente da
referida Comissão, requereu a nomeação do Vereador Guilherme Berriel
Cardoso como membro "ad hoc" do colegiado, considerando a ausência
do Vereador Marcos Antonio de Souza, membro da Comissão. Colocado
o nome sugerido em discussão e votação, foi aprovado pelo Plenário,
sem manifestações. Em seguida, o Senhor Presidente da Comissão
nomeou o Vereador Natalino Davi da Silva como Relator da Emenda,
que exarou parecer pela normal tramitação, sendo acompanhado pelos
demais membros, Vereadores Benedito Roberto Meira, Guilherme Berriel
Cardoso e Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. O Presidente da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação anunciou o parecer da Comissão
como normal tramitação. Colocada a Emenda em discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade, sem manifestações. Colocado o projeto
com a Emenda incorporada em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade, sem manifestações. Na sequência, foi apreciado em
destaque o seguinte processo, em Discussão Única: 102/20 - Veto
Total ao Autógrafo nº 7451, de 26 de maio de 2020, que sobre o Plano
Estratégico do Comércio de Bauru e o manual de conduta com
autorregulamentação para a reabertura de comércio de rua, shopping
centers, bares, restaurantes, cabeleireiros, barbearias, manicures e
estabelecimentos afins, academias, centros de ginásticas, clubes
esportivos e pesqueiros durante a pandemia do COVID-19 (novo
coronavírus) e dá outras providências, de autoria do Pref Ito unicipal.
O Senhor Presidente informou que o processo en ontra -se na
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pendente e pare er pelo
Relator, Vereador Natalino Davi da Silva. Consultado, o Relator exarou
parecer pela normal tramitação do Veto, sendo aco anhad.á--eelos
e Be riel
demais membros, Vereadores Benedito Roberto Meira, G ·1
Cardoso e Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. O President
Comi ão
de Justiça, Legislação e Redação an
o pa
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como normal tramitação do Veto. Em seguida, em Questão de Ordem, o
Vereador Benedito Roberto Meira solicitou a leitura da manifestação do
Prefeito Municipal, na justificativa do Veto. Deferida a solicitação, a
leitura foi realizada pelo Senhor 1° Secretário. Colocado o Veto em
discussão, manifestaram-se os Vereadores Teima Gobbi, Natalino Davi
da Silva, Benedito Roberto Meira, Manoel Afonso Losila e Alexssandro
Bussola. Colocado o Veto em votação nominal invertida por solicitação
do Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, foi rejeitado por 15 votos
contrários dos Vereadores Alexssandro Bussola (que votou de forma
remota), Benedito Roberto Meira, Edvaldo Francisco Minhano, Fábio
Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, Guilherme Berriel
Cardoso, José Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini, Luiz
Carlos Rodrigues Barbosa, Manoel Afonso Losila, Milton César de Souza
Sardin, Natalino Davi da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Sérgio Brum e
Teima Gobbi. Ausentes os Vereadores Marcos Antonio de Souza e
Yasmim Nascimento. Esgotada a pauta de processos, fizeram uso da
Explicação Pessoal os Vereadores Ricardo Pelissaro Loquete e
Natalino Davi da Silva. O Senhor Presidente deu os seguintes Avisos:
terça-feira, dia sete de julho, às 15 horas, Audiência Pública para discutir
a legislação que trata das vagas especiais de estacionamento para
idosos e pessoas com deficiência, por iniciativa do Vereador Manoel
Afonso Losila; quarta-feira, dia oito de julho, às nove horas, Audiência
Pública para discutir sobre protocolos de abertura e funcionamento de
restaurantes, bares, lanchonetes, além da flexibilização de horários e da
capacidade de atendimento ao público durante a pandemia da COVID19, por iniciativa do Vereador José Roberto Martins Segalla; na sextafeira, dia três de julho, foi recebida na Casa de Leis a prestação de
contas com gastos com a COVID-19 enviada pelo Prefeito Municipal,
que seria encaminhada aos gabinetes dos Vereadores. Em seguida, foi
· uma aos
respeitado um Minuto de Silêncio em homenagem
Senhores José Roberto da Silva, por solicitação do Ve eador Natalino
Davi da Silva, e Edson Carlos Arcanjo, por solicitaç o do
reador
Manoel Afonso Losila. Nada mais havendo a tratar, o Se hor Pre idente
deu por encerrados os trabalhos da sessão às dezesse e ho
minutos (17h02min) do dia seis de julho de dois mil e vi
fosse lavrada a presente ata que eu, 1° Secretário, subs•""''""

GALLA

MILTOI

. SARDIN
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