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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA DÉCIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZENOVE - TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA - TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LE G IS LATU RA.##ll#lliliiltJ#INllN/Ullf#ll#llll###l/fillf##l##l#li#Nlf #N 

t#####!l!l#ll#il##llllllllllllli'Aos oito dias do mês de abril de dois mil e 
dezenove, 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 três minutos (14h03min), realizou-se a Décima Sessão 
Ordinária, presidida pelo Senhor José Roberto Martins Segalla e 
secretariada pelos Vereadores Roger Barude, 1° Secretário, e Manoel 
Afonso Losila, 2° Secretário "ad hoc". Constatou-se haver "quorum" 
regimental com a presença de 07 Vereadores: Benedito Roberto Meira, 
José Roberto Martins Segalla, Manoel Afonso Losila, Natalino Davi da 
Silva, Roger Barude, Sérgio Brum e Teima Gobbi. 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 Senhor 1° Secretário solicitou a 
dispensa da leitura das matérias constantes do expediente. Colocada em 
discussão e votação, a dispensa da leitura foi aprovada pelo Plenário, sem 
manifestações. Dessa forma, foram dadas como lidas as seguintes 
correspondências: Ofício EXE nº 086/19, da Prefeitura Municipal, 
encaminhando cópia do 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 7971/16, celebrado 
com MP Assistência Técnica em Equipamentos; Ofício EXE nº 087/19, da 
Prefeitura Municipal , encaminhando cópia do 6° Termo Aditivo ao Contrato 
nº 7624/15, celebrado com Oswaldo Brambilla Transporte Coletivo Ltda; 
Ofício EXE nº 093/19, da Prefeitura Municipal, dando ciência do Convênio 
nº 2177/19, celebrado com S. A. Yoshimura & Cia Ltda - ME; Ofício SEF nº 
070/19, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, informando o 
valor arrecadado referente à CIP do mês de fevereiro de 2019; Ofício nº 
049/18, do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal para Construção do 
Sistema de Tratamento de Esgoto de Bauru, informando sobre aprovação 
dos balancetes do segundo quadrimestre de 2018; Relatório de Audiência 
Pública sobre a importância da inserção da Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS para a inclusão dos surdos na sociedade, realizada no dia 21 de 
março, às 16h23min, por iniciativa do Vereador Fábio Sartori Manfrinato; 
Ofício DAL.SPL.VE nº 009/19, do Vereador Alexssandro Bussola, 
solicitando que os membros da Comissão de Justiça, l egislação e 
Redação e Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Legislação 
Participativa escolham entre si um Presidente "ad hoc" para continuidade 
dos trabalhos durante sua presença no acampamento montado em frente 
à ORS-VI, como protesto pacifico; Ementário dos Processos: 062/19 -
Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua Nelson Fabiano 
Lippe à via pública conhecida como Rua 3, que tem início na Rua 8 e 
término na Rua 7, localizada no loteamento Floratta Nações Residencial 
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(Minuta nº 33/18) , de autoria do Vereador Natalino Davi da Silva; 063/19 -
Projeto de Lei nº 15/19, que reajusta vencimentos, salários, proventos e 
pensões, o valor da hora trabalhada dos estagiários, o valor da hora dos 
bailarinos bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade, valor do vale
compra e concede uma vantagem pessoal de R$ 60,00 aos servidores 
públicos municipais efetivos com remuneração de até R$ 2.684,35, de 
autoria do Prefeito Municipal; 064/19 - Projeto de Lei nº 16/19, que reajusta 
os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, 
de autoria do Prefeito Municipal; 066/19 - Projeto de Lei nº 14/19, que dá 
nova redação ao Art. 26, revoga o§ 2° do Art. 28 e dá nova redação ao 
inciso Ili do Art. 31 , todos da Lei nº 7181 , de 04 de fevereiro de 2019, que 
disciplina o uso, construção e a manutenção dos passeios e logradouros 
públicos no Município de Bauru, de autoria do Prefeito Municipal; 068/19 -
Projeto de Lei que dispõe sobre a divulgação de custos, unitário e total , de 
veiculação de publicidade nos meios de comunicação, pelo Poder Público 
de Bauru, de autoria do Vereador Benedito Roberto Meira; 069/19 - Projeto 
de Lei que institui a Carteira de Identificação do Autista (CIA) no âmbito do 
município de Bauru e dá outras providências, de autoria do Vereador José 
Roberto Martins Segalla; Ementário das Moções: 032/19 - Moção de 
Aplauso aos alunos do Sesi-Senai pela conquista do Prêmio "Rookie All
Star" em competição de robótica em Las Vegas, nos Estados Unidos, de 
autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato; e Ementário das Indicações 
de nºs 779 a 835 e dos Requerimentos de nºs 228 a 244. Em seguida, 
manifestaram-se no rol de Oradores Inscritos os Vereadores Manoel 
Afonso Losila, Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza Sardin, 
Natalino Davi da Silva, Teima Gobbi, Benedito Roberto Meira, Chiara 
Ranieri Bassetto, Fábio Sartori Manfrinato e José Roberto Martins Segalla. 
Encerrado o rol de Oradores, foi respeitado o Intervalo Regimental às 
15h46min (quinze horas e quarenta e seis minutos). Reabertos os trabalhos 
às 16h04min (dezesseis horas e quatro minutos), foi feita a chamada para 
a verificação do "quorum" regimental e constatou-se a presença de 13 
Vereadores: Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto, Fábio 
Sartori Manfrinato, José Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini, 
Manoel Afonso Losila, Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza 
Sardin, Natalino Davi da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Roger Barude, 
Sérgio Brum e Teima Gobbi, ausentes os Vereadores Alexssandro Bussola, 
Francisco Carlos de Goes, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa e Yasmim 
Nascimento. Passou-se em seguida à Ordem do Dia. Em Segunda 
Discussão foram apreciados os seguintes processos: 049/19 - Projeto de 
Lei nº 10/19, que revoga a Lei nº 5616, de 30 de julho de 2008, que 
autorizou o Executivo a destinar uma área de p ropriedade do Município de 
Bauru à empresa EMPORIUM COMÉRCIO DE ACRILICOS LTDA - EPP, 
de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações; 052/19 - Projeto de Lei nº 
11 /19, que autoriza o Poder Executivo a doar uma área de terreno à 
empresa TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A. , 
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de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações; 032119 - Projeto de Lei 
que proíbe a venda de qualquer tipo· de medicamento em mercados, 
supermercados, empórios, armazéns, conveniências e estabelecimentos 
similares no Município de Bauru, de autoria do Vereador Fábio Sartori 
Manfrinato. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações. Em Primeira Discussão foi apreciado o 
seguinte processo, cujos pareceres foram pela normal tramitação da 
matéria: 253/18 - Projeto de Lei nº 138/18, que revoga o § 7° do art. 16, da 
Lei nº 3570, de 02 de junho de 1993, que foi acrescido pela Lei nº 6483, de 
20 de dezembro de 2013 (cessão de servidores - EMDURB), de autoria do 
Prefeito Municipal. Em Questão de Ordem, o Vereador Marcos Antonio de 
Souza solicitou o sobrestamento por duas sessões ordinárias. Colocado 
em discussão e votação, o pedido de sobrestamento foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações. Em nova Questão de 
Ordem, o Vereador Marcos Antonio de Souza convidou aos demais 
Vereadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru -
SINSERM a comparecerem em reunião ordinária da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, a qual contará com a presença, também, do 
Presidente da EMDURB, o Senhor Elizeu Eclair Teixeira Borges e do 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, o Senhor Antônio Carlos 
Garms, a fim de sanarem eventuais dúvidas sobre o processo nº 253/18. A 
referida reunião se realizará nesta terça-feira, 09 de abril, às 09h. Dando 
continuidade aos trabalhos, em Discus·são Única, foram apreciadas as 
seguintes Moções, cujos pareceres foram pela normal tramitação da 
matéria: 028/19 - Moção de Aplauso ao Senhor Flávio Soares Guedes pela 
trajetória de sucesso no ramo da fotografia em Bauru, de autoria do 
Vereador Marcos Antonio de Souza. Colocada em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade, sem manifestações; 029/19 - Moção de 
Aplauso ao projeto social Esporte em Ação por promover a inclusão social 
e o desenvolvimento moral de crianças e adolescentes por meio do esporte, 
de autoria do Vereador Roger Barude. Colocada em discussão e votação, 
foi aprovada por unanimidade, sem manifestações; 030/19 - Moção de 
Apelo à Unesp e ao Governo do Estado de São Paulo em relação ao 
financiamento dos proventos dos servidores da Universidade, de autoria de 
diversos Vereadores. Colocada em discussão e votação, foi aprovada por 
unanimidade, sem manifestações; 031/19 - Moção de Apelo aos 
Deputados Federais Rodrigo Agostinho e Capitão Augusto para que 
destinem recursos ao município por meio de emendas parlamentares para 
a rea lização de dragagem de rios e córregos, de autoria do Vereador 
Natalino Davi da Silva. Colocada em discussão, manifestaram-se os 
Vereadores Natalino Davi da Silva, Fábio Sartori Manfrinato e Marcos 
Antonio de Souza. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 
Esgotada a pauta de processos, fizeram uso da Explicação Pessoal os 
Vereadores Milton César de Souza Sardin, Ricardo Pelissaro Loquete, 
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Fábio Sartori Manfrinato, Benedito Roberto Meira, Natalino Davi da Silva e 
Marcos Antonio de Souza. O Senhor Presidente deu o seguinte Aviso: Dia 
1 O de abril , quarta-feira, às 09h30min, Audiência Pública sobre os pontos 
de alagamentos do Município e possíveis formas de melhoria e prevenção 
de acidentes, por iniciativa dos Vereadores Natalino Davi da Silva e Roger 
Barude. Em seguida, foi respeitado um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma ao Senhor Wilson Costa, por solicitação dos 
Vereadores José Roberto Martins Segalla e Roger Barude. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da 
sessão às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos (16h55min) do dia 
oito de abril de dois mil e dezenove, ordenando fosse lavrada a presente 
ata que eu, 1° Secretário, subscrevo e assino.llllfl#flll#ll#ll#llllllllllll###ll## 
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