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ATA CONTENDO A SiNTESE DOS TRABALHOS DA DÉCIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA., REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE ABRIL 
DE DOIS Mil E DEZENOVE - TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA -
TRIGÉSIMA SEGUNDA LEG ISLATURA.######11###1/##########1/#11## 

##lili#ll#ll##?i#!llii!.#!ll?l?#Aos vinte e três 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 um minuto (14h01min), realizou-se a Décima Segunda 
Sessão Ordinária, presidida pelo Senhor José Roberto Martins Segalla e 
secretariada pelos Vereadores Reger Barude, 1° Secretário, e Yasmim 
Nascimento, 2ª Secretária. Constatou-se haver "quorum" regimental com a 
presença de 1 O Vereadores: Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Meira, 
José Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini, Manoel Afonso Losila, 
Milton César de Souza Sardin , Natalino Davi da Silva, Reger Barude, 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. Em seguida, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1° Secretário a leitura do Ofício EXE 
nº 111 /19, da Prefeitura Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei 
nº 138/18, que revoga o§ 7° do art. 16 da Lei Municipal nº 3570, de 02 de 
junho de 1993. Em Questão de Ordem, o Senhor 1° Secretário solicitou a 
dispensa da leitura das demais 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 matérias: correspondência: Ofício EXE nº 097/19, da Prefeitura 
Municipal , encaminhando cópia do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 
8435/17, celebrado com Pro-Rad Consultores em Rádioproteção S/S Ltda; 
Ementário dos Processos: 082/19 - Projeto de Lei que dispõe sobre a 
obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que 
aguardam atendimento nas unidades de saúde e o número de médicos que 
estão atendendo, no Município de Bauru, em tempo real , de autoria do 
Vereador Alexssandro Bussola; 083/19 - Projeto de Lei que declara de 
utilidade pública a CRECHE SEMENTINHAS, de autoria do Vereador 
Benedito Roberto Meira; 084/19 - Projeto de Lei nº 21/19, que autoriza o 
Executivo a doar áreas de terrenos à Empresa NATFEL COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA ME, de autoria do Prefeito Municipal; 085/19 - Projeto de 
Resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal 
de Bauru à Prefeitura Municipal de Bauru, de autoria da Mesa da Câmara; 
086/19 - Projeto de Lei que estabelece o Ensino Superior Completo ou 
Superior Técnico Completo (Tecnólogo) como grau de escolaridade para a 
nomeação nos cargos de Assessor de Apoio Legislativo, Assessor de 
Imprensa, Assessor Parlamentar, Assistente Parlamentar o Presiden e, 
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Chefia de Gabinete, Secretário e Assistente Parlamentar, e altera a Lei nº 
3548, de 25 de março de 1993, de autoria da Mesa da Câmara; 087/19 -
Projeto de Lei nº 22/19, que altera a Lei nº 7155, de 1 O de dezembro de 
2018 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a transposição de recursos e a 
abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2019 (DAE - EM 
REGIME DE URGÊNCIA), de autoria do Prefeito Municipal; e Ementário 
das Indicações de nºs 882 a 939 e dos Requerimentos de nºs 272 a 290. 
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, Ricardo Pelissaro Loquete, Reger Barude, 
Teima Gobbi , Yasmim Nascimento, Alexssandro Bussola, 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 16h15min (dezesseis horas e quinze minutos) . Reabertos 
os trabalhos às 16h34min (dezesseis horas e trinta e quatro minutos), foi 
feita a chamada para a verificação do "quorum" regimental e constatou-se 
a presença de 16 Vereadores: Alexssandro Bussola, Benedito Roberto 
Meira, Chiara Ranieri Bassetto, Fábio Sartori Manfrinato, 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, Reger Barude, 
Sérgio Brum, Teima Gobbi e Yasmim Nascimento, ausente o Vereador 
Francisco Carlos de Goes. Passou-se em seguida à Ordem do Dia. Em 
Segunda Discussão foram apreciados os seguintes processos: 057/19 -
Projeto de Lei nº 13/19, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade do Município de Bauru à AÇÃO COMUNITÁRIA 
POUSADENSE - PROJETO FORMIGUINHA, de autoria do Prefeito 
Municipal. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 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. 
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem 
manifestações; 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. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 037/19 - Projeto de Lei que revoga o 
inciso 1 e dá nova redação ao "caput" e ao inciso li do Art. 1° da Lei nº 5256, 
de 13 de junho de 2005 (dispõe sobre gratificação por serviços em sessões 
plenárias prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara 
Municipal), de autoria da Mesa da Câmara. Colocado em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifesta - 051/19 -
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Projeto de Resolução que altera a alínea "c" do inciso 1 do Art. 17 e o "caput" 
do Art. 75 da Resolução nº 263, de 19 de novembro de 1990 - Regimento 
Interno (Horário das Sessões Ordinárias - Substitutivo), de autoria da Mesa 
da Câmara. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 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. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações. Em Primeira Discussão 
foram apreciados os seguintes processos, cujos pareceres foram pela 
normal tramitação da matéria: 020/19 - Projeto de Lei nº 01/19, que altera 
a Lei nº 7029, de 22 de dezembro de 2017, a qual alterou oArt. 15 da Lei 
nº 6931 , de 27 de junho de 2017, e alterado pela Lei nº 7098, de 02 de 
agosto de 2018, que estabelece normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda quanto à Cessão de Direito 
Real de Uso de imóveis do Município de Bauru e dá outras providências 
(prazo para finalização de processos pendentes) , de autoria do Prefeito 
Municipal. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 056/19 - Projeto de Lei nº 12/19, que 
autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa 
BIONNOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA, de autoria do Prefeito 
Municipal. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações. Em Discussão Única, foram apreciados 
os seguintes processos, cujos pareceres foram pela normal tramitação da 
matéria: 070/19 - Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de 
Rua L YVINO GASPAR a uma via pública do Loteamento Empresarial Bauru 
(Minuta nº 23/18) , de autoria do Vereador Sérgio Brum. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 
033/19 - Moção de Aplauso em comemoração ao Ano Jubilar Luziano da 
Paróquia Santa Luzia, de autoria do Vereador Sérgio Brum. Colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sem manifestações; 
034/19 - Moção de Aplauso à empresa JR Assessoria Contábil pela 
trajetória de sucesso e excelência dos serviços prestados, de autoria do 
Vereador Roger Barude. Colocada em discussão e votação, foi aprovada 
por unanimidade, sem manifestações. Neste momento, o Senhor 
Presidente solicitou ao Plenário que deliberasse sobre o pedido de regime 
de urgência encaminhado pelo Prefeito Municipal ao processo nº 087/19 -
Projeto de Lei nº 22/19, que altera a Lei nº 7155, de 10 de dezembro de 
2018 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a transposição de recursos e a 
abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2019 (DAE) , de 
autoria do Prefeito Municipa l. Em Questão de Ordem, o Vereador 
Alexssandro Bussola solicitou a leitura do referido Projeto. Deferida a 
solicitação pelo Senhor Presidente, o Projeto foi encaminhado ao Senhor 
1 º Secretário e lido. Colocado o pedido de regime de urgência em 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações. 
Esgotada a pauta de processos, fizeram uso da Explicação Pessoal os 
Vereadores Manoel Afonso Losila, Natalino Davi da Silva, Teima Gobbi, 
Chiara Ranieri Bassetto, Fábio Sartori Manfrinato e Ricardo Pelissaro 
Loquete. O Senhor Presidente deu os seguintes Avisos: Dia 24 de abril, 
quarta-feira, às 09h, Audiência Pública para discussão da proposta 
orçamentária, por iniciativa da Comissão Interpartidária; Dia 24 de abril, 
quarta-feira, às 1 Oh30min, Reunião com o Prefeito Municipal nesta Câmara 
Municipal, para apresentação de projeto de construção de moradias; Dia 
26 de abril , sexta-feira, às 19h, Reunião na Sede da Associação Paulista 
de Medicina - APM, a convite do Doutor Marcos Cabello dos Santos, 
presente na galeria do Plenário, para tratarem sobre o processo nº 231 /1 8 
- Projeto de Lei que institui a "Lei da Doula", que dispõe sobre a presença 
de doulas antes, durante e após o parto em todo o Município, e dá outras 
providências, de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato; Convite do 
Clube Cultural Nipo-Brasileiro de Bauru para o 68° Undokai no Recanto 
Tenri, no dia 28 de abril , domingo, às 09h; Dia 29 de abril , segunda-feira, 
13ª Sessão Ordinária com início às 13h, em razão da aprovação em 
Segunda Discussão do Projeto de Resolução que altera o horário das 
sessões ordinárias desta Casa. Em seguida, foi respeitado um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma aos Senhores Habib Jacob e Miguel 
Fernando Hernandez, por solicitação de todos os Vereadores. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da 
sessão às dezessete horas e vinte e quatro minutos (17h24min) do dia vinte 
e três de abril de dois mil e dezenove, ordenando fosse lavrada a presente 
ata que eu, 1° Secretário, subscrevo e assino.#/#lll!l##!l#ll#t/##INUNUlllllil# 
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