
ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA VIGÉSIMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE - QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
- TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.######'li-fl.#f.############### 

####################Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois 
mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, com início às treze horas e 
doze minutos (13h12min), a Vigésima 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 quórum regimental com a 
presença virtual de 14 Vereadores: Benedito Roberto Meira, Chiara 
Ranieri Bassetto, Edvaldo Francisco Minhano, José Roberto Martins 
Segalla, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Manoel Afonso Losila, Marcos 
Antonio de Souza, Milton César de Souza Sardin, Natalino Davi da Silva, 
Paulo Ferreira Leite, 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. Colocada em discussão e votação, a 
dispensa da leitura da ata foi aprovada por unanimidade, sem 
manifestações. Na sequência, manifestaram-se remotamente no rol de 
Oradores Inscritos os Vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara 
Ranieri Bassetto, Edvaldo Francisco Minhano, Manoel Afonso Losila, 
Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza Sardin, Natalino Davi 
da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Teima Gobbi, Yasmim Nascimento e 
Alexssandro Bussola. 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. O Vereador Manoel Afonso Losila 
solicitou o destaque do processo 149/20, constante da pauta em Segunda 
Discussão, a Vereadora Chiara Ranieri Bassetto solicitou o destaque do 
processo 035/20 e o Vereador Edvaldo Fracisco Minhano o destaque do 
processo 125/20, ambos constantes da pauta em Primeira Discussão. 
Foram, então, colocados em discussão em bloco os demais processos da 
pauta, relacionados a seguir: em Segunda Discussão: 220/19 -
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 87/19, que altera e cria dispositivos na 
Lei nº 3601 , de27 de julho de 1993 (cria o Instituto de Planejamento), de 
autoria do Prefeito Municipal; em Primeira Discussão: 168/20 - Projeto 
de Lei nº 64/20, que acresce e altera dispositivos da Lei nº 7252, de 18 de 
setembro de 2019 (Conselho Curatorial da Pinacoteca Municipal), de 
autoria do Prefeito Municipal; em ssão Única: 173/20 - Projeto de 
Decreto Legislativo que dá PRAÇA SEBASTIÃO 
AUGUSTO FABRICIO a uma cidade, de autoria do 



• 
Vereador Sérgio Brum; 048/20 - Moção de Aplauso à empresa 
Polimáquinas Indústria e Comércio Ltda pelos seus 45 anos de fundação 
no município de Bauru, de autoria do Vereador Marcos Antonio de Souza. 
Manifestou-se o Vereador Benedito Roberto Meira, solicitando o 
sobrestamento do processo 220/19 por uma (01) Sessão Extraordinária e 
oito (08) Sessões Ordinárias. Colocado o pedido de sobrestamento em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações. 
Foram, então, colocados em votação em bloco os demais processos 
supracitados (168/20, 173/20 e 048/20), que foram aprovados por 
unanimidade. Na sequência, foi apreciado em destaque o seguinte 
processo, em Segunda Discussão: 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. Colocado o processo em discussão, 
manifestou-se o Vereador Manoel Afonso Losila. Colocado em votação, 
foi aprovado pela maioria dos Vereadores presentes, com votos contrários 
dos Vereadores Manoel Afonso Losila e Marcos Antonio de Souza. Na 
sequência, foram apreciados em destaque os seguintes processos, em 
Primeira Discussão: 035/20 - Projeto de Lei que dá nova redação ao art. 
1 º da Lei Municipal nº 6.179, de 14 de fevereiro de 2012, que dispõe 
sobre a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do 
Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal e dá outras providências 
(Ficha Limpa), de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Colocado 
o processo em discussão, manifestou-se a Vereadora Chiara Ranieri 
Bassetto. Nesse momento, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos 
às quinze horas (15h00min). Reabertos os trabalhos às quinze horas e 
cinco minutos (15h05min), foi feita a chamada para verificação de 
"quorum" e constatou-se a presença de 17 Vereadores: Alexssandro 
Bussola, Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto, Edvaldo 
Francisco Minhano, 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, Paulo Ferreira Leite, Ricardo Pelissaro Loquete, 
Sérgio Brum, Teima Gobbi e Yasmim Nascimento. Em seguida, retomou
se a manifestação da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Colocado o 
processo em votação, foi aprovado por unanimidade. Passou-se à 
apreciação do processo 125/20 - Projeto de Lei que dispõe sobre 
concessão de auxílio aluguel/hotel social às mulheres vítimas de violência 
doméstica, no Município de Bauru, de autoria do Vereador Edvaldo 
Francisco Minhano. Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
Edvaldo Francisco Minhano. Colocado o processo em votação, foi 
aprovado por unanimidade. O n or Presidente deu os seguintes 
Avisos: terça-feira, dia 29 de sete bro e 2020, às nove horas, Audiência 
Pública em cumprimento à Lei C pie n r nº 101/2000, que prevê a 
avaliação das metas fiscais relativ s seg do quadrimestre de 2020, 



por iniciativa da Comissão Interpartidária; para a mesma data, divulgação 
do resultado da pesquisa pública realizada por meio do portal da Câmara 
Municipal de Bauru, que solicitou a opinião da população quanto à 
reabertura das escolas. Em seguida, foi respeitado um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma aos Senhores André Arruda Mattos, 
José Simão Alves, Luís de Oliveira Filho e José Roberto de Mattos, por 
solicitação do Vereador Manoel Afonso Losila, e aos Senhores Patrícia 
Cristina de Galvão e Clarito da Silva, por solicitação do Vereador Luiz 
Carlos Bastazini. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu 
por encerrados os trabalhos da sessão às quinze horas e vinte minutos 
(15h20min) do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, ordenando 
fosse lavrada a presente ata que eu, 1° Secretário, subscrevo e assino.## 
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