
ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA TRIGÉSIMA 
PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE - QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA - TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.####U###### 

"ll#"ll##llll#li####ll#####iiAos trinta dias do mês de novembro 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 cinco minutos (13h05min), realizou-se a Trigésima 
Primeira Sessão Ordinária, 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 de 1 O Vereadores: Alexssandro 
Bussola, Chiara Ranieri Bassetto, José Roberto Martins Segalla, Luiz 
Carlos Rodrigues Barbosa, Manoel Afonso Losila, Milton César de 
Souza Sardin , 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 ata da 
sessão anterior foi aprovada por unanimidade, sem manifestações. Na 
sequência, o Senhor Presidente solicitou aos Senhores Secretários a 
leitura das seguintes correspondências: Ofício nº 14/20, da Vereadora 
Chiara Ranieri Bassetto, solicitando agendamento de Audiência Pública 
para o dia quatro de dezembro de 2020, às nove horas, para discutir o 
retorno das aulas presenciais nas redes privada e pública de ensino 
para o ano letivo de 2021 . Colocado o pedido de Audiência Pública em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem 
manifestações. Em seguida, em Questão de Ordem, o Senhor 1 ° 
Secretário solicitou a dispensa da leitura das demais matérias 
constantes do expediente. Assim, foram dadas como lidas as seguintes 
correspondências: Ofício EXE nº 410/20, do Prefeito Municipal, 
encaminhando cópia do 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 9104/18, 
celebrado com a empresa Cheiro Verde Comércio de Material 
Reciclável Ambiental LTDA; Ofício EXE nº 411/20, do Prefeito Municipal, 
encaminhando cópia do Contrato nº 9615/19 e seu 1° Termo Aditivo, 
celebrados com a empresa T.G. Clínica Veterinária LTDA - ME; Ofício 
EXE nº 412/20, do Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 6° Termo 
Aditivo ao Contrato nº 9020/18, celebrado com a empresa Stratura 
Asfaltos S/A; Ofício EXE nº 415/20, do Prefeito Municipal, 
encaminhando cópia do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 8918/18, 
celebrado com a empresa Ultr av Telecomunicações LTDA; Ofício 
EXE nº 416/20, do Prefeito Mu cipal, caminhando cópia do 2° Termo 
Aditivo ao Contrato nº 9557 /1 , bra o a esa Atlântica 



Construções Comércio e Serviços Eireli; Ofício nº 154/20, da 
FUNPREV, encaminhando balancete econômico-financeiro e boletim de 
saldos bancários referentes ao mês de novembro de 2020; Relatório de 
Audiência Pública realizada no dia 12 de novembro e 2020 para discutir 
a inclusão do Dia Municipal Contra a Exploração Sexual e Tráfico de 
Mulheres e Crianças no calendário do Município, por iniciativa da 
Vereadora Yasmim Nascimento; Ementário dos Processos: 218/2020 
- Veto Total ao Autógrafo nº 7508, de 04 de novembro de 2020, que 
institui auxílio emergencial municipal para transportadores autônomos 
de transporte escolar em situação de vulnerabilidade social agravada 
pela pandemia da doença infecciosa virai respiratória - COVID-19, e dá 
outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; 219/2020 -
Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Estrada 
Municipal SUELY DE TOLEDO TRABULSI à estrada conhecida como 
Estrada nº 06, que tem início na antiga Estrada Municipal nº 01 , atual 
Rua Pedro Vicente Govedice e término na Estrada Municipal nº 07, no 
loteamento Chácaras Bauruenses (Minuta nº 66/20), de autoria do 
Vereador Benedito Roberto Meira; 220/2020 - Projeto de Decreto 
Legislativo que dá denominação de Rua JOANA SAMPEDRO XAVIER à 
via conhecida como Estrada BRU XII, que tem início no Distrito de 
Tibiriçá e término na divisa com o Município de Avaí, acesso ao Distrito 
de Nogueira (Minuta nº 50/20), de autoria do Vereador Milton César de 
Souza Sardin; 221/2020 - Projeto de Decreto Legislativo que concede o 
Título de "Cidadão Bauruense" ao Senhor PAULO EDUARDO PRADO, 
de autoria do Vereador Manoel Afonso Losila; 222/2020 - Projeto de 
Decreto Legislativo que concede o Título de "Cidadão Bauruense" ao 
Senhor ADRIEL FERREIRA DE FARIA, de autoria do Vereador Manoel 
Afonso Losila; 223/2020 - Projeto de Lei nº 93/20, que autoriza o 
Executivo a alienar área de terreno para fins de implementação de 
programas habitacionais, de autoria do Prefeito Municipal; 224/2020 -
Projeto de Lei nº 95/20, que autoriza a abertura de crédito especial e 
autoria a suplementação de recursos por meio de transposição no 
orçamento do Município, exercício 2020, de autoria do Prefeito 
Municipal; 225/2020 - Projeto de Lei nº 96/20, que altera a Lei 
Municipal nº 7138, de 07 de novembro de 2018, em adequação à Lei 
Complementar Federal nº 175, de 23 de setembro de 2020, e dispõe 
sobre as penalidades aplicáveis pelo descumprimento de obrigações 
acessórias estabelecidas pela Lei Complementar, de autoria do Prefeito 
Municipal; 226/2020 - Projeto de Lei nº 97 /20, que inclui novos 
Loteamentos na "Planta Genéric de Valores" do Município, aprovada 
pela Lei nº 7022, de 14 de de eml:> o de 2017, de autoria do Prefeito 
Municipal; 227/2020 - Projeto e Lei ue fixa os subsídios do Prefeito, 
Vice-Prefeito, Secretários Mu Vereadores da Câmara 
Municipal de Bauru para o - 02 , autoria da 
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Comissão de Economia, Finanças e Orçamento; 228/2020 - Projeto de 
Lei que institui como atividade essencial as academias de esporte de 
todas as modalidades, as escolas de dança e os demais 
estabelecimentos de prestação de serviços de educação física e de 
prática da atividade física no âmbito do Município de Bauru, de autoria 
da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto; Ementário das Indicações de 
nºs 1786 a 1817 e dos Requerimentos de nºs 774 a 787; Ementário 
das Moções: 057/20 - Moção de Aplauso à Loja do Hippie pelos 50 
anos de história no município de Bauru, de autoria do Vereador Manoel 
Afonso Losila; 058/20 - Moção de Aplauso à empresa Mais que Bolo 
pelos oito anos de trabalho no município de Bauru, de autoria do 
Vereador Manoel Afonso Losila; 059/20 - Moção de Apelo ao 
Governador de São Paulo e ao Secretário Estadual de Educação para 
que procedam à convocação e nomeação dos aprovados no concurso 
realizado para a contração de Supervisor de Ensino do Quadro de 
Magistério do Estado de São Paulo, de autoria do Vereador Benedito 
Roberto Meira; 060/20 - Moção de Aplauso ao Tauste Supermercados 
pelos 12 anos de atuação no município de Bauru, de autoria do 
Vereador Natalino Davi da Silva. Em seguida, manifestaram-se no rol 
de Oradores Inscritos os Vereadores Ricardo Pelissaro Loquete, 
Richard Tenedine Merino, Teima Gobbi, Benedito Roberto Meira, Chiara 
Ranieri Bassetto, José Roberto Martins Segalla e Manoel Afonso Losila. 
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 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, Ricardo Pelissaro 
Loquete, Richard Tenedine Merino, 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. O Presidente da Casa, Vereador José Roberto 
Martins Segalla, destacou o processo 220/19, constante da pauta em 
Primeira Discussão e, em Se a Discussão, foram destacados os 
processos 188/19 e 181/2 pel Mesa Diretora e 183/20, pela 
Vereadora Teima Gobbi. A im, i m colocados em discussão e 
votação em bloco os demais ro s s pauta, relacionados a seguir, 
que foram aprovados por u ni idad , ~ções - em 
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Primeira Discussão: 200/20 - Projeto de Lei nº 86/20, que revoga o 
inciso IV do art. 59 da Lei nº 5.631 , de 22 de agosto de 2.008 (Plano 
Diretor - inciso IV proíbe a construção de edifícios verticais num raio de 
cem metros de distância de condomínios horizontais), de autoria do 
Prefeito Municipal; 206/20 - Projeto de Lei nº 88/20, que autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo aos 
Termos de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs, 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação 
Especial, de autoria do Prefeito Municipal. Em seguida, foi apreciado 
em destaque o seguinte processo, constante da pauta em Primeira 
Discussão: 188/19 - Projeto de Lei nº 67/19, que autoriza o Poder 
Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos, a celebrar convênio com agência reguladora, e dá 
outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. O Senhor 
Presidente informou que havia uma Mensagem Modificativa e 
Supressiva e uma Emenda Modificativa e deu ciência sobre ofício 
recebido do Prefeito Municipal comunicando que o referido Projeto de 
Lei seria colocado em consulta pública por 30 dias a partir de 30 de 
novembro. Em seguida, em Questão de Ordem, a Vereadora Chiara 
Ranieri Bassetto solicitou o sobrestamento do processo por três 
Sessões Ordinárias. Colocado o pedido de sobrestamento em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem 
manifestações. A seguir, foi apreciado o seguinte processo, constante 
da pauta em Segunda Discussão: 220/19 - Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 87/19, que altera e cria dispositivos na Lei nº 3601 , de 27 de julho 
de 1993 (cria o Instituto de Planejamento), de autoria do Prefeito 
Municipal. O Senhor Presidente solicitou o sobrestamento do processo 
por três Sessões Ordinárias. Colocado o pedido de sobrestamento em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem 
manifestações. Ato contínuo, foram apreciados em destaque os 
seguintes processos, constantes da pauta em Primeira Discussão: 
181/20 - Projeto de Lei nº 75/20, que estima a receita e fixa a despesa 
do Município para o exercício 2021 (LOA 2021), de autoria do Prefeito 
Municipal. O Senhor Presidente informou haver oito Emendas ao 
Projeto, já lidas, mas pendentes de discussão e votação. Após 
deferimento do Plenário, as Emendas foram colocas em discussão e 
votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade, sem 
manifestações. Colocado em discussão e votação o Projeto com as 
Emendas incorporadas, foi aprovado por unanimidade, sem 
manifestações; 183/20 - roj o de Lei que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de a Admini traçã Pública Municipal divulgar em seu 
site institucional a localizaçã de os s radares de fiscalização e os 
respectivos limites de velocid aut ri ..aa-\/€~ro.ora Teima Gobbi. 
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Colocado em discussão, manifestou-se a autora do Projeto. Colocado 
em votação, foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta de 
processos, fizeram uso da Explicação Pessoal os Vereadores Natalino 
Davi da Silva e Benedito Roberto Meira. O Senhor Presidente deu os 
seguintes Avisos: dia quatro de dezembro, às nove horas, Audiência 
Pública em ambiente virtual para discutir o retorno das aulas 
presenciais nas redes privada e pública de ensino para o ano letivo de 
2021 , por iniciativa da vereadora Chiara Ranieri. Em seguida, foi 
respeitado um Minuto de Silêncio em homenagem póstuma aos 
Senhores Sandra Aparecida dos Santos Silva e Michael Marangoni, por 
solicitação do Vereador Manoel Afonso Losila. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da sessão 
às catorze horas e cinquenta e dois minutos (14h52min) do dia trinta de 
novembro de dois mil e vinte, ordenando fosse lavrada a pr sente ata 
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