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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA VIGÉSIMA 
SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA OITO DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E VINTE - QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA -
TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Ji##l#lfl####ll###IU!lf.#fi##J##?I 

######?illfllliiil###h'f#?## Aos oito dias do mês de setembro 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 treze 
horas e sete minutos (13h07min), realizou-se a Vigésima Sessão 
Ordinária, presidida pelo Senhor José Roberto Martins Segalla e 
secretariada pelos Vereadores Milton César de Souza Sardin, 1° 
Secretário e, e Yasmim Nascimento, 2ª Secretária. Constatou-se haver 
"quorum" regimental com a presença de oito Vereadores: Alexssandro 
Bussola, Edvaldo Francisco Minhano, José Roberto Martins Segalla, 
Manoel Afonso Losila, Milton César de Souza Sardin, Sérgio Brum, Teima 
Gobbi e Yasmim Nascimento. 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 º 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. Em seguida, em Questão de Ordem, o Senhor 1 º 
Secretário solicitou a dispensa da leitura das matérias constantes do 
expediente. Assim, foram dadas como lidas as seguintes 
correspondências: Ofício EXE nº 303/20, do Prefeito Municipal, 
encaminhando cópia do Contrato nº 9449/19 e do 1 º Termo Aditivo, 
celebrados com a empresa Demacamp Planejamento Projeto e 
Consultoria SIS LTDA-EPP; Ofício EXE nº 304/20, do Prefeito Municipal, 
encaminhando cópia do Contrato nº 9420/19 e do 1 º Termo Aditivo, 
celebrados com a empresa Polesaddi Produções LTDA; Ofício EXE nº 
305/20, do Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Contrato nº 
9518/19 e do 1º Termo Aditivo, celebrados com a empresa Associação 
Cultural de Tradições Afro Brasileiras de Bauru - ACTABB; Ofício EXE nº 
306/20, do Prefeito Municipal, dando ciência do Convênio nº 2235/20, 
celebrado com Faculdade de Tecnologia de Bauru - FATEC Bauru; Ofício 
EXE nº 312/20, do Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Contrato nº 
9803/20 e do 1 º Termo Aditivo, celebrados com a empresa Gente 
Seguradora S/A; Ofício EXE nº 313/20, do Prefeito Municipal, 
encaminhando cópia do Contrato nº 9463/19 e do 1 º Termo Aditivo, 
celebrados com a empresa Cruz, Silva e Equipamentos Odonto Médicos 
LTDA-ME; Ofício EXE nº 314/20, do Prefeito Municipal, encaminhando 
cópia do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 8101/16, celebrado com a 
empresa Castilho Representações e Gestão de Bens Próprios LTDA; 
Ementário das Indicações de nºs 1326 a 1368 e dos Requerimentos de 
nºs 512 a 532; Ementário dos ro ssos: 164/20 - Projeto de 
Resolução que autoriza a doação diver,."0 - =ns da Câmara Municipal 
de Bauru à Prefeitura Municipal de au[ , aut ria da Mesa da Câmara; 
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Em seguida, manifestaram-se no rol de Oradores Inscritos os 
Vereadores Francisco Carlos de Goes, José Roberto Martins Segalla, 
Manoel Afonso Losila, Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza 
Sardin, Natalino Davi da Silva, Teima Gobbi, Alexssandro Bussola, 
Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto e Edvaldo Francisco 
Minhano. Em Questão de Ordem, o Senhor 1 º Secretário solicitou a 
dispensa do Intervalo Regimental. Colocada em discussão e votação, a 
solicitação foi aprovada por unanimidade, sem manifestações. 
Dispensado o Intervalo Regimental, o Senhor Presidente informou haver 
solicitação do Vereador Alexssandro Bussola para que fosse lido e votado, 
fora do prazo regimental para protocolo, pedido de sua autoria para 
realização de Audiência Pública sobre o Projeto de Lei que propõe a 
extinção de 10 empresas e fundações públicas, entre elas CDHU, FURP e 
EMTU, limitação de investimentos nas universidades paulistas USP, 
UNICAMP e UNESP, e da fundação para financiamento de pesquisas, a 
FAPESP, e aumentando a contribuição dos servidores públicos, 
obrigatória, ao IAMSPE. Colocado em discussão e votação, o pedido foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações. Na sequência, a 
Audiência Pública foi aprovada por unanimidade. Passou-se à Ordem do 
Dia com a presença 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 (que apresentou-se de 
forma remota, por videoconferência), Sérgio Brum, Teima Gobbi e Yasmim 
Nascimento. 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. A 
Mesa Diretora solicitou o destaque dos processos 108/20, constante da 
pauta em Primeira Discussão e 161/20, constante da pauta em Discussão 
Única, o Vereador Manoel Afonso Losila solicitou o destaque do processo 
149/20, constante da pauta em Primeira Discussão e o Vereador Natalino 
Davi da Silva solicitou o destaque do processo 157/20, constante da pauta 
em Primeira Discussão. Assim, foram colocados em discussão e votação 
em bloco os demais processos da pauta, relacionados a seguir, que foram 
aprovados por unanimidade, sem manifestações - em Segunda 
Discussão: 122/20 - Projeto de Lei nº 43/20, que altera o artigo 1 O, 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 a ia do Prefeito Municipal; 151/20 -
Projeto de Lei nº 55/20, que au riza suplementação de recursos 
através de transposição da Se retaria Municipal da Educação 
orçamento exercício de 2020, d auto · do Prefeito nicipal; 
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Primeira Discussão: 150/20 - Projeto de Lei nº 54/20, 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, de autoria do Prefeito Municipal; 152/20 -
Projeto de Lei nº 56/20, que revoga o § 4° do art. 44 da Lei nº 5950, de 02 
de agosto de 2010, alterado pelo art. 6° da Lei nº 6145, de 07 de 
novembro de 2011, de autoria do Prefeito Municipal; 153/20 - Projeto de 
Lei nº 57/20, 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, de 
autoria do Prefeito Municipal; 154/20 - Projeto de Lei nº 58/20, que dá 
nova redação aos incisos 1, li e Ili do art. 1º da Lei nº 6758, de 12 de 
janeiro de 2016, que determina o envio de relatório de Concessão de 
Área à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de 
Bauru, de autoria do Prefeito Municipal; 155/20 - Projeto de Lei nº 59/20, 
que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com entidade que 
especifica e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; 
156/20 - Projeto de Lei nº 60/20, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos 
municipais para Organização da Sociedade Civil do setor privado que 
especifica, de autoria do Prefeito Municipal; 158/20 - Projeto de Lei nº 
62/20, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa 
ALEXANDRE FIDALGO EPP, em regime de Concessão de Direito Real 
de Uso, de autoria do Prefeito Municipal; em Discussão Única: 160/20 -
Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de PROFESSOR 
GERSON TREVIZANI a uma Escola Municipal do Conjunto Habitacional 
Moradas Buriti, de autoria da Vereadora Yasmim Nascimento; 162/20 -
Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de "Cidadão 
Bauruense" ao TENENTE CORONEL PM ÉZIO CARLOS VIEIRA DE 
MELO, de autoria da Vereadora Yasmim Nascimento; 044/20 - Moção de 
Aplauso ao Viana's Bar pelos seus 13 anos de fundação, de autoria do 
Vereador Manoel Afonso Losila; 045/20 - Moção de Aplauso ao escritório 
de contabilidade e gestão empresarial De Martino pelos seus 50 anos de 
sucesso e excelência no município de Bauru, de autoria do Vereador 
Manoel Afonso Losila. Na sequência, foram apreciados em destaque os 
seguintes processos, em Primeira Discussão: 157/20 - Projeto de Lei nº 
61/20, que autoriza o Executivo a doar área de terreno ao GRUPO 
AMIGOS EM PRONTIDÃO - GAP, de autoria do Prefeito Municipal. Em 
questão de ordem, o Vereador Natalino Davi da Silva solicitou o 
sobrestamento do processo por uma Sessão Ordinária. Colocado o 
pedido de sobrestamento em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 108/20 - Projeto de Lei que dispõe 
sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar nas e pre s beneficiadas com incentivos 
fiscais municipais e/ou área em f rma de concessão no município de 
Bauru e dá outras providências, e auto · Vereadores Benedito 
Roberto Meira e Yasmim Nascim nto enh r Presidente 



~ma,a ~~/ de 9/aa,a 
Praça D. Pedro li , 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

BAURU 

• SÃO PAULO 

haver duas emendas apresentadas pelos autores do Projeto de Lei e 
solicitou ao Senhor 1° Secretário que fizesse sua leitura. Em seguida, as 
emendas tramitaram em Plenário pelas Comissões Permanentes. O 
Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Vereador 
Alexssandro Bussola, nomeou como relator o Vereador Luiz Carlos 
Rodrigues Barbosa, que emitiu parecer pela normal tramitação das duas 
emendas, sendo acompanhado pelos demais membros. A Presidente da 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Vereadora Yasmim 
Nascimento, nomeou como relator o Vereador Alexssandro Bussola, que 
emitiu parecer pela normal tramitação das duas emendas, sendo 
acompanhado pelos demais membros. O Presidente da Comissão de 
Indústria, Comércio e Agricultura, Vereador Sérgio Brum, nomeou como 
relatora a Vereadora Teima Gobbi, que emitiu parecer pela normal 
tramitação das duas emendas, sendo acompanhada pelos demais 
membros. O Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e 
Legislação Participativa, Vereador Alexssandro Bussola, nomeou como 
relator o Vereador Marcos Antonio de Souza, que emitiu parecer pela 
normal tramitação das duas emendas, sendo acompanhado pelos demais 
membros. Na sequência, as duas emendas foram colocadas em 
discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade, sem 
manifestações. Colocado o projeto em discussão, manifestaram-se os 
Vereadores Yasmim Nascimento, Benedito Roberto Meira e Edvaldo 
Francisco Minhano. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por 
unanimidade; 149/20 - Projeto de Lei que revoga as Leis nº 5256, de 13 
de junho de 2005 e nº 7212, de 14 de maio de 2019, que dispõem sobre 
gratificação por serviços em sessões plenárias prestados fora do horário 
normal de trabalho da Câmara Municipal, de autoria da Mesa da Câmara. 
Em questão de ordem, o Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa 
solicitou o sobrestamento do processo por uma Sessão Ordinária. 
Colocado o pedido de sobrestamento em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações. Na sequência, foi 
apreciado em destaque o seguinte processo, em Discussão Única: 
161/20 - Veto Parcial ao Autógrafo nº 7474, de 04 de agosto de 2020, que 
altera a redação do art. 12 e inciso Ili do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de 
janeiro de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador Marcos Antonio de Souza. Colocado em 
votação, foi rejeitado por unanimidade. Esgotada a pauta de processos, 
fizeram uso da Explicação Pessoal os Vereadores José Roberto Martins 
Segalla, Teima Gobbi, Fábio Sartori Manfrinato, Natalino Davi da Silva e 
Marcos Antonio de Souza. O Senhor Presidente deu o seguinte Aviso: 
sexta-feira, dia 11 de junho, às dezesseis horas, Audiência Pública em 
ambiente virtual para discutir o Projeto de Lei que propõe a extinção de 1 O 
empresas e fundações públicas, entre elas CDHU, FURP e EMTU, 
limitação de investimentos nas universidades paulistas USP, UNICAMP e 
UNESP, e da fundação para fina ame to de pesquisas, a FAPESP, e 
aumentando a contribuição do servid públicos, obrigatória, ao 
IAMSPE. Em seguida, foi re eit inuto de Silêncio em 
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homenagem póstuma aos ex-Vereadores Roque José Ferreira e Ruy 
Celeste Bertotti, e ao Doutor Afrânio Martinelli, por solicitação de Todos os 
Vereadores. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrados os trabalhos da sessão às dezesseis horas e onze minutos 
(16h11min) do dia oito do mês de setembro de dois mil e vinte, ordenando 
que fosse lavrada a presente ata que eu, 1 º Secretário, subscrevo e 
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