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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA DÉCIMA SEXTA 
SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE MAIO DE 
DOIS MIL E DEZOITO - SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA -
TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.ll###il!#!#####tJ#tJ#tJ##tJ/U/tJf#llf 

####################Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e 
dezoito, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, no edifício sede da 
Câmara Municipal de Bauru, sito à Praça D. Pedro 11, nº 1-50, às quatorze 
horas e trinta minutos (14h30min) , realizou-se a Décima Sexta Sessão 
Ordinária, presidida pela Senhora Teima Gobbi , Vice-Presidente, e 
secretariada pelos Vereadores Natalino Davi da Silva , 1° Secretário, e 
Roger Barude, 2° Secretário. Nesse momento, a Senhora Vice-Presidente 
comunicou ao Plenário sobre a inexistência de sinal de imagem e rádio para 
transmissão da sessão, por problemas técnicos, e conforme preceitua o 
Artigo 75 e seu parágrafo único do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
iniciou a sessão sem a referida transmissão. Em seguida , constatou-se 
haver "quorum" regimental com a presença de 14 Vereadores: Benedito 
Roberto Meira, Fábio Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, 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, Roger Barude, Sérgio Brum, Teima Gobbi 
e Yasmim Nascimento. A Senhora Vice-Presidente declarou abertos os 
trabalhos, sendo lido um versículo da Bíblia Sagrada. Nesse momento, a 
Senhora Vice-Presidente informou ao Plenário sobre o restabelecimento do 
sinal de imagem, e a sessão passou a ser transmitida pela TV Câmara. 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. Em Questão de Ordem, o Vereador 
Roger Barude solicitou que as seguintes correspondências e Ementários 
fossem declarados como lidos: Correspondências: Ofício EXE nº 147/18, 
da Prefeitura Municipal , encaminhando cópia do 2° Termo Aditivo ao 
Contrato nº 8106/16, celebrado com a Pam Arquitetura e Urbanismo Eireli 
- EPP; Ofício EXE nº 153/18, da Prefeitura Municipal, dando ciência do 
Termo de Fomento nº 1734/17 e 1735/17, celebrado com a Associação 
Comunitária Caná; Ofício EXE nº 154/18, da Prefeitura Municipal, dando 
ciência do Termo de Fomento nº 1736/17 e 1737/17, celebrado com o 
Centro Espírita Amor e Caridade; Ofício EXE nº 155/18, da Prefeitura 
Municipal , dando ciência do Termo de Fomento nº 1738/17 e 1739/17, 
celebrado com o Centro de Valorização da Criança - CEVAC; Ofício EXE 
nº 156/18, da Prefeitura Municipal , encaminhando Termo de Fomento nº 
1740/17 e 1741/17, celebrado com a Fundação Toledo - FUNDATO; Ofício 
nº 157/18, da Prefeitura Municipal , encaminhando Termo de Fomento nº 
1742/17 e 1743/17, celebrado com o Instituto Profissional de Reabilitação 
Social 1° de Agosto; Ofício EXE nº 158/18, da Prefeitura Municipal, 
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encaminhando cópia do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 8287 /17, celebrado 
com Expresso de Prata Ltda ; Ofício EXE nº 159/18, da Prefeitura Municipal, 
encaminhando cópia do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 8287 /17, celebrado 
com a VUNESP; Ofício EXE nº 162/18, da Prefeitura Municipal , 
encaminhando cópia do 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 7624/15, celebrado 
com Oswaldo Brambilla Transporte Coletivo Ltda; Ofício nº 050/18, da 
Secretária Municipal de Planejamento, agradecendo a representação da 
Câmara Municipal na 2ª Conferência Municipal de Mobilidade de Bauru ; 
Ofício nº 133/18, do Secretário Municipal de Economia e Finanças, 
encaminhando o Balancete Orçamentário do Município, referente ao mês 
de março; Ofício nº 135/18, do Secretário Municipal de Economia e 
Finanças, informando o valor arrecado referente à CIP (Contribuição de 
Iluminação Pública) do mês de abril ; Ofício nº 109/18, do Presidente da 
FUNPREV, informando sobre as despesas com benefícios previdenciários 
no mês de abril ; Ofício DA nº 022/18, da Diretoria Administrativa desta 
Casa, encaminhando prestação de contas das viagens de número 03 e 
04/2018; Ofício nº 4BPMl-269/10/18, do Comandante do Quarto Batalhão 
de Polícia Militar do Interior, encaminhando a esca la dos policiais militares 
que atuaram na Atividade Delegada de 01 a 15 de maio; Convite da Tel 
Telecomunicações para participação de Audiência Pública sobre o Estudo 
de Impacto de Vizinhança , no dia 21 de maio, às 19h; Ementário das 
Moções: 030/18 - CANCELADO; 031/18 - Moção de Aplauso à 94 FM 
(Rádio Comunicação FM Stéreo) pelos seus 40 anos de existência, por 
servir à comunidade e continuar como referência em informação e 
entretenimento com qualidade e independência , de autoria do Vereador 
Sérgio Brum; 032/18 - Moção de Aplauso ao Bispo Dom Rubens Sevi lha 
pela sua caminhada eclesiástica junto à comunidade católica , que culmina 
na sua posse como Bispo Diocesano de Bauru , de autoria de diversos 
Vereadores; e Ementário das Indicações de nºs 983 a 1035 e dos 
Requerimentos de nºs 367 a 386. Colocada em discussão e votação, a 
solicitação do Vereador Roger Barude de dispensa da leitura das 
correspondências e dos Ementários das Moções, Indicações e 
Requerimentos foi aprovada pelo Plenário, sem manifestações, sendo 
então os referidos Ementários e correspondências declarados como lidos. 
Passou-se em seguida ao rol de Oradores Inscritos, não havendo 
manifestações para o uso da Tribuna . Em Questão de Ordem, o Vereador 
Roger Barude solicitou a dispensa do Intervalo Regimental. Colocada em 
discussão e votação, a solicitação foi aprovada pelo Plenário, sem 
manifestações. Dispensado o Intervalo Regimental , às quatorze horas e 
trinta e seis minutos (14h36min) foi feita a chamada para a verificação do 
"quorum" regimental e constatou-se a presença de 14 Vereadores: 
Benedito Roberto Meira , Fábio Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de 
Goes, Luiz Carlos Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Manoel 
Afonso Losila , Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza Sardin , 
Natalino Davi da Si lva, Ricardo Pelissaro Loquete , Roger Barude, Sérgio 
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Brum, Teima Gobbi e Yasmim Nascimento, ausentes os Vereadores 
Alexssandro Bussola , Chiara Ranieri Bassetto e José Roberto Martins 
Segalla . Em Questão de Ordem, o Vereador Roger Barude solicitou o 
sobrestamento de todos os processos constantes na pauta por uma sessão 
ordinária . Colocada em discussão e votação, a solicitação foi aprovada por 
unanimidade, sem manifestações, sobrestando-se, portanto, os seguintes 
processos: Em Segunda Discussão: 064/18 - Projeto de Lei nº 24/18, que 
altera a Lei nº 5385, de 02 de agosto de 2006 e dá outras providências 
(adoção de praças e outros espaços públicos) , de autoria do Prefeito 
Municipal ; em Primeira Discussão: 035/18 - Projeto de Lei nº 10/18, que 
altera , atualiza e consolida a legislação sobre o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural de Bauru - CODEPAC e dá outras providências, de 
autoria do Prefeito Municipal; 053/18 - Projeto de Lei nº 22/18, que altera 
dispositivos do art. 6° da Lei nº 5999, de 30 de novembro de 2010 (PCCS 
- Magistério Municipal - acesso) , de autoria do Prefeito Municipal; 067/18 
- Projeto de Lei nº 28/18, que dispõe sobre a limpeza de terrenos 
particulares baldios, espaços públicos - calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano, de autoria 
do Prefeito Municipal ; 089/18 - Projeto de Lei nº 39/18, que autoriza o 
Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa TRANSTANK 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em regime de Concessão de 
Direito Real de Uso, de autoria do Prefeito Municipal; 091/18 - Projeto de 
Lei nº 41/18, que altera a redação do§ 3° do art. 171 , acrescenta os§§ 1º, 
2° e 3° ao art. 171-Ae o art. 171-E à Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (licença paternidade) , de 
autoria do Prefeito Municipal ; 076/18 - Projeto de Lei que dá nova redação 
à ementa e ao "caput" do Art. 1° da Lei nº 6684, de 09 de junho de 2015, 
que dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando 
lixo ou entulho nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados 
para este fim e dá outras providências (cidadão/pessoa) , de autoria do 
Vereador Marcos Antonio de Souza; em Discussão Única: 027/18 - Moção 
de Apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Saúde 
para que sejam convocados os médicos e enfermeiros que passaram no 
concurso e forneçam os demais equipamentos para a implantação do 
GRAU em Bauru, de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes; 028/18 
- Moção de Apelo ao Prefeito Municipal para que realize um mutirão de 
limpeza a fim de resolver vários problemas que acometem diversos bairros 
da cidade, de autoria do Vereador Natalino Davi da Silva; 029/1 8 - Moção 
de Aplauso ao Grupo Felicidade pela excelência no trabalho voluntário 
executado e na mobilização por melhorias sociais, de autoria do Vereador 
Fábio Sartori Manfrinato. Dispensado o uso da Explicação Pessoal, todos 
os Vereadores manifestaram votos de profundo pesar pelo falecimento do 
Professor José Augusto Vieira Dudu Ranieri , pai da Vereadora Chiara 
Ranieri Bassetto, sendo respeitado um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
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encerrados os trabalhos da sessão às quatorze horas e trinta e nove 
minutos (14h39min) do dia vinte e um de maio de dois mil e dezoito, 
ordenando fosse la rada a presente ata que eu , 1° Secretário, subscrevo e 
assino.######### ######################################## 
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Presidente "ad hoc" 
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