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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Concede a Medalha ~sebastião Paivah à 

Senhora AMÉLIA BISCALCHIM MUNHOZ. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 534, de 15 

de julho de 2014, promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° - Fica concedida a Medalha "Sebastião Paiva" à Senhora AMÉLIA 

BISCALCHIM MUNHOZ. 

Parágrafo Único - A entrega da referida honraria poderá ocorrer em Sessão Solene 

previamente convocada, em comum acordo com o homenageado. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 09 de setembro de 2019 . 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Amélia Biscalchin Munhoz, filha de Angelo Biscalchin e de Assumpta 
Parmagnani. Vieram da Itália - Veneza para trabalharem no Brasil. Nascida em 18 
de abril de 1919. 

Este ano, completou 100 anos de vida. Lúcida! Natural de Jaú, porém 
desde muito pequena veio com seus pais residir em Bauru. Quando solteira, morou 
no Bairro Bela Vista. Amélia tinha cinco irmãos: João, José, Antônio, Ermelinda e 
Diolinda, desde muito nova, ajudava seus pais a cuidarem dos seus irmãos e dos 
afazeres domésticos. Casou-se no ano de 1939, com Miguel Munhoz, do seu 
casamento vieram dois filhos: Gilberto Antônio Munhoz e Anuarides Munhoz. Foi 
casada por 31 anos, quando seu esposo faleceu no ano de 1970. Sua primeira e 
única residência e até os diais atuais, fica na rua São Gonçalo, 5-33, Vila Altinópolis. 

Sua ocupação era lavadeira e passadeira. Lavava e passava roupas 
para ajudar seu esposo nas despesas do lar e seus filhos entregavam as roupas 
lirhpas e passadas para as clientes. Antes mesmo do falecimento do seu esposo, 
dois de seus irmãos construíram uma pequena casa nos fundos de sua residência e 
ali ficaram sobre os cuidados dela. Seu esposo faleceu com 61 anos. Os filhos 
casaram, seus irmãos faleceram e ela permanece até hoje, na mesma casa. Vive 
sozinha desde o ano de 1972. Ou seja, há 47 anos. Quase meio século. Cuidava 
dos netos para que seus filhos e noras pudessem trabalhar. Era uma avó dedicada, 
daquelas que tomava tabuada todos os dias deles. Tem 5 netos. E hoje, tem 10 
bisnetos. 

Ê uma mulher sozinha, como dito anteriormente, há 47 anos vive só. 
Até pouco tempo atrás ela arrumava o próprio telhado da casa, antena da TV, ia ao 
supermercado, tudo sozinha. Enterrou seus irmãos, uma bisneta e seus dois filhos. 
Anuarides faleceu em 25/05/13 e Gilberto, em 26/05/2014. 

Por ser essa mulher trabalhadora, que lutou pela sobrevivência de seus 
irmãos e filhos. Generosa, desde nova trabalhando para ajudar no sustento da casa, 
enfrentou a morte do marido, irmãos, seus dois filhos e ainda ser "LÚCIDA!", 
indicamos o nome da Senhora Amélia Biscalchin Munhoz a ser agraciada com a 
Medalha Sebastião Paiva. 

Assim, solicitamos a aprovação desta justa homenagem. 

Bauru, 09 de setembro de 2019. 
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RESOLUÇÃO Nº 534 
De 15 de julho de 2014 

Cria a honra~• "Medalha Sebastião Paiva·. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 15, item 1, letra ''m", da 
Resolução 263/90, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1° -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Fica criada a honraria "Medalha Sebastião Paiva•, a ser concedida por 
meio de Decreto Legislativo. 

A distinção denominada "Medalha Sebastião Paiva• poderá ser 
atribuída pela Câmara Municipal de Bauru aos indivíduos moradores 
na cidade de Bauru há pelo menos 30 (trinta) anos e que tenham 
atingido a idade de 90 (noventa) anos ou superior. 

Quando a idade atingida for de 100 (cem) anos e o morador for natural 
da cidade, poderá receber a honraria com a distinção destacada e 
cunhada na medalha de "Emérito Morador Centenário". 

Terá direito a honraria descrita no Art. 1° o morador com idade entre 
80 (oitenta) anos e 89 (oitenta e nove) anos se a folha de serviços 
prestados à comunidade bauruense for reconhecidamente de alto grau~ 
de relevância ao progresso da cidade e de seus cidadãos. " 

A honraria será concedida em única oportunidade, mesmo que o 
agraciado venha ulteriormente a atender outras condições 
estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único - Se o morador natural da cidade de Bauru já foi agraciado com a 
honraria, ao completar 100 (cem) anos de idade e se tomar ·morador 
centenário", poderá ter cunhada em sua "Medalha Sebastião Paiva• a 
distinção de "Emérito Morador Centenário", com todas as honrarias 
previstas no Art. 6°. 

Art. 6° - A entrega da honraria poderá, a requerimento do Vereador 
concedente, ocorrer em Sessão Solene, devidamente agendada para 
este fim. 

• Art. 7° - .. A Medalha prevista no Art. 1º possuirá a seguinte descrição: escudo 
circular na cor prata, com seis centímetros de diâmetro, com duas 
bordaduras, ambas com um milímetro, no anverso deverá ser cunhada 
de perfil a foto de rosto do Senhor Sebastião Paiva e com a inscrição 
"MEDALHA SEBASTIÃO PAIVA" escrita de forma circular. 
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Parágrafo único - Quando o homenageado preencher os requisitos previstos no Art. 

3° - Bauruense Centenário, será acrescida no anverso a inscrição 
"EMÉRITO MORADOR CENTENÁRIO", escrita de forma circular, e 
acrescido o Brasão do Município de Bauru. 

Art. ao -

Art. 9° -

Cada Vereador terá direito a duas indicações da Honraria "Medalha 
Sebastião Paiva· por mandato. Exceção será feita aos moradores 
centenários, onde não haverá limite. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 15 de julho de 2014. 

-
ALEXSSANDR BUSSOLA 

te 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
1 º Secretário 

MARCOSANT 

Regi~trad~ ,na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 
-~ \~.; ~ 

RONALDO JOSE SCHIAVONE 
Diretora de Apoio Legislativo em exercício 
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• Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~ ~~~, 
Em 10 de ~ de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

10 de setembro de 201_9 . 



• 

• 

• 

p>ROC. NQ __ t'J. :! . .l ~- j_ ___ , 

L~
o ", e;~ 

A • • ............ .....:,. ........ 

a.mt.,1/(J; aa,a kiOi~tk 
·····-·--------·-·-.. ·· 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 • Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

MARCOS 
Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

10 de setembro de 2019 . 

Pub!ttação da Pawaa, 
OOria 0/m d.i Ba1111. 
Dia~~às~ 4c;, . 
DIRETOR'liOE~ 



• 

• 

• 

~âma,akio~ L 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 
aprovado em Discussão Única, em Sessão 
Ordinária realizada no dia 16 de setembro de 
2019. Dar ciência ao homenageado, através 
de ofício e publicar. Arquive-se e, quando da 
entrega da honraria, anotar a data da mesma 
nos autos. 

Bauru, 17 de setembro de 2019 . 

Atendido o despacho. Segue o Decreto 
Legislativo, sua publicação e ofício ao 
homenageado. Segue o processo para o 
arquivo, até a entrega da honraria. 

Bauru, 17 de setembro de 2019 . 

l9 .-u..-~ í07 e 1--( ~ 
DIEGO M HEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de poio Legislativo em exercício 

Honraria entregue em Sessão Solene realizada 
no dia~ de d-&jM\!h.r de ~\~ . 
Retornem os autos para o arquivo. 
Bauru,~ de d.!o§MJ>lil: de 1,0Á~ 

W,k\ru.',~ 
RONALDO .JbSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 



• 

• 

• 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1849 
De 17 de setembro de 2019 

Concede a Medalha "Sebastião Paiva· à 

Senhora AMÉLIA BISCALCHIM MUNHOZ. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução nº 534, de 15 de julho 

de 2014, promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° - Fica concedida a Medalha "Sebastião Paiva" à Senhora AMÉLIA 

BISCALCHIM MUNHOZ. 

Parágrafo Único - A entrega da referida honraria poderá ocorrer em Sessão 

Solene previamente convocada, em comum acordo com o 

homenageado. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 17 de setembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do Vereador 
RICARDO PELISSARO LOQUETE 

'A~~ENTO 5MJ ~cretária 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, 
na mesma data. 

\..9 ~~ --m C. k ~ 
DIEGO NY\THEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício Ni!icalono!llvloOl!cl!!!!i!ba 
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SAOPAULO 

Of.DAL.SPL.01. 131/19 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

• Prezada Senhora: 

• 

Temos a grata satisfação de comunicar que o Decreto 

Legislativo nº 1849, de 17 de setembro de 2019, referente ao projeto de iniciativa do 

Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, que concede a Medalha "Sebastião Paiva" a 

Vossa Senhoria, foi aprovado em Sessão Ordinária realizada ontem por esta 

Edilidade. 

Sem outro especial motivo, valemo-nos do ensejo para 

apresentar nossos protestos de elevada consideração e apreço . 

Ilustríssima Senhora 

AMÉLIA BISCALCHIM MUNHOZ 

NESTA 

Cumpr!das as e>c:I é 
oncam/nha• 9 nelas legais 
40 Sor•iço s~ o p~~sent.e processo 
Arciulvo. e 1crof1lmagem e 

B•uru .:S:.~~-.-.. LQ , j._3 
..., __ _ 

Olretor1;i , olo leglslattvc 




