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SAOPAULO

ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA DÉCIMA SEXTA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA SEIS DE JULHO
DE DOIS MIL E VINTE - QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATU RA.#ll#l3!f!U!JlfUllfJfll!f.fi#liU#U#i.flil#il
##########ll#i/#/Ntit/1##/\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 li, nº 1-50, às
dezessete horas e quatro minutos (17h04min), realizou-se a Décima
Sexta Sessão Extraordinária, presidida pelo Senhor José Roberto
Martins Segalla e secretariada pelos Vereadores Milton César de Souza
Sardin, 1° Secretário, e Edvaldo Francisco Minhano, 2° 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 Davi da Silva, Ricardo Pelissaro
Loquete, Sérgio Brum e Teima Gobbi. Ausentes os Vereadores Marcos
Antonio de Souza e Yasmim Nascimento. O Vereador Alexssandro
Bussola fez-se presente de forma remota, por videoconferência. 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 ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade,
sem manifestações. Em seguida, manifestou-se no rol de Oradores
Inscritos o Vereador Guilherme Berriel Cardoso. Passou-se à Ordem do
Dia. Nesse momento, o Senhor Presidente consultou o Plenário quanto a
proceder a discussão e votação dos processos constantes da pauta em
bloco, ao que foi deferido, sem manifestações. Na sequência, solicitou
aos Vereadores que se manifestassem caso houvesse projetos que
gostariam que fossem lidos, discutidos e votados em destaque. Não
havendo manifestação, foram colocados em discussão e votação em
bloco os seguintes processos constantes da pauta, em Segunda
Discussão, relacionados a seguir, quei foram aprovados por
unanimidade, sem manifestações: 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 Org Iza ão da
Sociedade Civil do setor privado que especifica (farta cime to de
vínculos para idosos - Instituto das Apóstolas do Sagrado oraçã ), de
autoria do Prefeito Municipal; 81/20 - Projeto de Lei nº 28/ , que
a Lei nº 6763, de 03 de março de 2016, que autoriza o Dep a
osição de
Agua e Esgoto de Bauru - DAE a firmar
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débitos com a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru - EMDURB e parcelamento de valores remanescentes, de
autoria do Prefeito Municipal; 117/20 - Projeto de Lei nº 44/20, que
institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de
zão da
enfrentamento, decorrentes da Situação de Emergência e
pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), nas si uaçõ s que
especifica, de autoria do Prefeito Municipal. Nada mais hav ndo a atar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos d
dezessete horas e quinze minutos (17h15min) do dia seis
dois mil e vinte, ordenando fosse lavrada a presente ata
Secretário, subscrevo e assino.#:fl:#.flt!#/11/#!t#lf//J?lf.#
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