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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA DÉCIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA SEIS DE MAIO DE DOIS MIL 
E DEZENOVE - TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA - TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA.#ll##Nll#/l####N/l/l#ll/l##lliUlílll#llll#ll#llilllllilll 

##li#fl#illf ftfl#fllf flflllilflllflAos seis dias do mês de maio 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 li , nº 1-50, às treze 
horas e quatro minutos (13h04min) , real izou-se a Décima Quarta Sessão 
Ordinária, presidida pelo Senhor José Roberto Martins Segalla e 
secretariada pelos Vereadores Roger Barude, 1° Secretário, e Yasmim 
Nascimento, 2ª Secretária. Constatou-se haver "quorum" regimental com a 
presença de 1 O Vereadores: Benedito Roberto Me ira, Francisco Carlos de 
Goes, José Roberto Martins Segalla, Luiz Carlos Bastazini, Milton César de 
Souza Sardin, Natalino Davi da Silva, Ricardo Pelissaro Loquete, Roger 
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. O Senhor Presidente informou haver dois pedidos de 
Audiência Pública e sol icitou aos Senhores 1° e 2° Secretários para que, 
respectivamente, procedessem à leitura dos seguintes ped idos: Oficio nº 
031/19, da Vereadora Yasmim Nascimento, solicitando autorização para 
realização de Audiência Pública para discussão sobre o tema "Violência 
Contra a Mulher - Medidas de Enfrentamento, de Atenção e de Prevenção", 
para o d ia 29 de maio, quarta-feira, às 15h. Colocado em votação, o pedido 
de Audiência Pública foi aprovado pelo Plenário; Ofício nº 008/19 , do 
Vereador Manoel Afonso Losila, solicitando autorização para real ização de 
Audiência Pública para apresentação dos resultados da Dengue em 2019 
e planejamento de ações preventivas e para contenção em 2020, para o 
dia 14 de maio, terça-feira, às 15h. Colocado em votação, o pedido de 
Audiência Pública foi aprovado pelo Plenário. 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 correspondências: Ofício EXE nº 
122/19, da Prefeitura Municipal , encaminhando cópia do Contrato nº 
8616/17 e seu 1° Termo Aditivo, celebrado com AGGF Serviços 
Residenciais ltda - ME; Ofício EXE nº 123/19, da Prefeitura Municipal, 
dando ciência do Convênio nº 2176/19, celebrado com Mathevi livraria e 
Papelaria ltda; Oficio DF nº 048/19, da FUNPREV, encaminhando 
Balancete Econômico Financeiro e Boletim de Saldos Bancários, referentes 
ao mês de março de 2019; Ementário dos Processos: 093/19 - Projeto 
de Lei nº 26/19, que concede o prazo de 06 (seis) meses para a empresa 
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BRU COMPRESSORES LTDA, de autoria do Prefeito Municipal; 094/19 -
Projeto de Lei nº 27/19, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências (LDO 
2020), de autoria do Prefeito Municipal; 095/19 - Projeto de Lei nº 25/19, 
que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura 
Municipal à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BAURU - APAE, de autoria do Prefeito Municipal; Ementário das Moções: 
038/19 - Moção de Aplauso à empresa lbem Produções Artísticas pelo 
trabalho de destaque que realiza no ramo da produção de eventos, de 
autoria do Vereador Reger Barude; 039/19 - Moção de Apelo à presidência 
do CRASP para que mantenha em funcionamento a Seccional de Bauru, 
de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla; e Ementário das 
Indicações de nºs 1002 a 1055 e dos Requerimentos de nºs 31 O a 329. 
Em seguida, manifestaram-se no rol de Oradores Inscritos os Vereadores 
Francisco Carlos de Goes, José Roberto Martins Segalla, Roger Barude, 
Manoel Afonso Losila, Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza 
Sardin, Natalino Davi da Silva, Teima Gobbi, Yasmim Nascimento, 
Alexssandro Bussola e Benedito Roberto Meira. Encerrado o rol de 
Oradores, foi respeitado o Intervalo Regimental às 14h53min (quatorze 
horas e cinquenta e três minutos). Reabertos os trabalhos às 15h14min 
(quinze horas e quatorze minutos), foi feita a chamada para a verificação 
do "quorum" regimental e constatou-se a presença de 16 Vereadores: 
Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Meira, Fábio Sartori Manfrinato, 
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, Reger Barude, Sérgio Brum, Teima Gobbi e 
Yasmim Nascimento, ausente a Vereadora Chiara Ranieri Bassetto. Em 
seguida, passou-se à Ordem do Dia. Em Segunda Discussão foram 
apreciados os seguintes processos: 246/18 - Projeto de Lei nº 129/18, que 
dispõe sobre o licenciamento de Infraestrutura de Suporte de Estação de 
Rádio Base - ERB no Município de Bauru e dá outras providências 
(Antenas), de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 075/19 -
Projeto de Lei nº 17/19, que autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento do Município, exercício 2019, na Câmara Municipal, 
promovendo ajuste contábil referente a Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 
079/19 - Projeto de Lei nº 19/19, que autoriza o Executivo a doar uma área 
de terreno à Empresa AGROPASTORIL DOS POÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 
080/19 - Projeto de Lei nº 20/19, que autoriza o Executivo a doar uma área 
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de terreno à Empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COLETORES LTDA, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 039/19 - Projeto de 
Lei que dispõe sobre a utilização de métodos naturais de combate à dengue 
e dá outras providências, de autoria dos Vereadores Luiz Carlos Bastazini 
e Milton César de Souza Sardin. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações; 050/19 - Projeto de Lei 
que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia 
nos locais que especifica e dá outras providências, de autoria do Vereador 
Fábio Sartori Manfrinato. Colocado em discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade, sem manifestações; 073/19 - Projeto de Lei que veda 
nomeação para Cargos em Comissão de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Federal nº 11340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria 
da Penha), no âmbito do Município de Bauru, de autoria do Vereador 
Alexssandro Bussola. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 076/19 - Projeto de Lei que declara de 
utilidade pública a ASSOCIAÇÃO VÔLEI BAURU, de autoria do Vereador 
Manoel Afonso Losila. 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: 084/19 - Projeto de Lei nº 21/19, que autoriza o 
Executivo a doar áreas de terrenos à Empresa NATFEL COMUNICAÇÃO 
VISUAL L TOA ME, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 
092/19 - Projeto de Lei que promove a reposição inflacionária nos 
vencimentos dos Servidores Ativos da Câmara Municipal de Bauru, bem 
como reajusta o vale-compra dos servidores, estagiários e mirins, e 
concede abono salarial de R$ 70,00 (setenta reais) , de autoria da Mesa da 
Câmara. 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: 
089/19 - Projeto de Decreto Legislativo que retifica a descrição da Rua 
NADIR MARTINELLI e revoga o Decreto nº 663, de 14 de março de 2000 
(Minuta nº 47/17), de autoria da Mesa da Câmara. Colocado em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 090/19 -
Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua ALBERTO 
AYUB a uma via pública da cidade, de autoria do Vereador Roger Barude. 
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem 
manifestações; 035/19 - Moção de Aplauso pelos 15 anos do Instituto de 
Olhos e Otorrinolaringologia de Bauru e pela excelência dos serviços 
prestados, de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato. Colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sem manifestações; 
036/19 - Moção de Aplauso ao SESI Bauru pelo marco histórico de 50 anos 
de atividades, de autoria do Vereador Manoel Afonso Losila. Colocada em 
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discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sem manifestações; 
037/19 - Moção de Aplauso à empresa bauruense Lecom Tecnologia pela 
trajetória de sucesso, de autoria do Vereador Manoel Afonso Losila. 
Colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sem 
manifestações. Esgotada a pauta de processos, fizeram uso da Explicação 
Pessoal os Vereadores Manoel Afonso Losila, José Roberto Martins 
Segalla, Marcos Antonio de Souza, Milton César de Souza Sardin, Natalino 
Davi da Silva e Teima Gobbi. Em seguida, foi respeitado um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma ao Senhor Olívio Dolo, por solicitação 
do Vereador Manoel Afonso Losila. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrados os trabalhos da sessão às quinze horas e 
cinquenta e cinco minutos (15h55min) do dia seis de maio de dois mil e 
dezenove, ordenando fosse lavrada a presente ata que eu, 1° Secretário, 
subscrevo e as si no. ###1111111111111111111111111111111111 ##li### 11lfli#111111111111# li ##li# li 
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