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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA TRIGÉSIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE - TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA- TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.#l##tl'l##l#ff## 

###################11-Aos trinta dias do mês de setembro 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 três minutos (13h03min), realizou-se a Trigésima Quinta Sessão 
Ordinária, presidida pelo Senhor Benedito Roberto Meira, Presidente em 
exercício, e secretariada pelos Vereadores Natalino Davi da Silva, 1 ° 
Secretário "ad hoc", e Yasmim Nascimento, 2ª Secretária. Constatou-se 
haver "quorum" regimental com a presença de 09 Vereadores: Benedito 
Roberto Meira, Guilherme Berriel Cardoso, Luiz Carlos Bastazini, Manoel 
Afonso Losila, Milton César de Souza Sardin, Natalino Davi da Silva, Sérgio 
Brum, Teima Gobbi e Yasmim Nascimento. A seguir, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações, o pedido do Senhor 1° Secretário "ad 
hoc" 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 "ad hoc" 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 334/19, da 
Prefeitura Municipal, encaminhando cópia do 7° Termo Aditivo ao Contrato 
nº 7521/14, celebrado com EMDURB; Ofício EXE nº 335/19, da Prefeitura 
Municipal, encaminhando cópia do 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 
8833/18, celebrado com Bar e Restaurante do Meia Ltda; Ofício EXE nº 
337/19, da Prefeitura Municipal, dando ciência do Convênio nº 2184/19, 
celebrado com Mongeral Previdência Privada S.A. ; Ofício EXE nº 338/19, 
da Prefeitura Municipal, encaminhando cópia do 3° Termo Aditivo ao 
Contrato nº 8331/17, celebrado com Penascal Engenharia e Construção 
Ltda; Ofício nº 193/19, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 
encaminhando os Balancetes Orçamentários de agosto; Relatório da 
Audiência Pública realizada para discutir a promoção do bem-estar social 
da criança e adolescente autista, no dia 18 de setembro, às 15h, por 
iniciativa do Vereador José Roberto Martins Segalla; Relatório de Audiência 
Pública realizada para apresentação do cronograma de obras e financeiro 
da construção da ETE e aditivos decorrentes do novo planejamento, no dia 
1 O de setembro, às 15h06min, por iniciativa do Vereador Manoel Afonso 
Losila; Ementário dos Processos: 200/19 - Projeto de Lei nº 72/19, que 
altera a redação do §1°-A do art. 5° da Lei nº 3570, de 02 de junho de 1993, 
que reestrutura a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru e dá outras providências, acrescentado pela Lei nº 4555, de 14 
de junho de 2000 (prestação de serviços de mão de obra pela EMDURB 
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em favor de entidades assistenciais), de autoria do Prefeito Municipal; 
201/19- Projeto de Lei nº 73/19, que altera o inciso VIII do art. 9° da Lei nº 
6778, de 26 de abril de 2016, que instituiu o "Código de Cidadania Fiscal", 
alterado pela Lei nº 6956, de 16 de agosto de 2017, de autoria do Prefeito 
Municipal ; 202/19 - Projeto de Lei nº 7 4/19, que autoriza a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru -
FUNPREV, a doar bens móveis de sua propriedade classificados como 
antieconômicos e irrecuperáveis à Prefeitura Municipal de Bauru, de autoria 
do Prefeito Municipal; Ementário das Moções: 093/19 - Moção de 
Aplauso ao Projeto Banho Solidário, que leva dignidade a moradores de 
rua, de autoria do Vereador Manoel Afonso Losila; 094/19 - Moção de 
Aplauso à empresa Tamarozzi Embalagens pelos 23 anos de sucesso, de 
autoria do Vereador Manoel Afonso Losila; 095/19 - Moção de Aplauso à 
empresa bauruense Bazar da Construção pelos 12 anos de fundação e 
pela trajetória de sucesso, de autoria do Vereador Guilherme Berriel 
Cardoso; 096/19 - Moção de Aplauso ao Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado de São Paulo pelos 70 anos de atuação e prestação 
de serviços de excelência na valorização das categorias representadas, de 
autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato; 097/19 - Moção de Aplauso 
ao Pastor Lúcio Ricardo Siles pelas atividades ministeriais prestadas em 
prol dos bauruenses, de autoria do Vereador Natalino Davi da Silva; 
Ementário das Indicações de nºs 2155 a 2206 e dos Requerimentos de 
nºs 780 a 796. Em seguida, manifestaram-se no rol de Oradores Inscritos 
os Vereadores Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Meira, Chiara 
Ranieri Bassetto, Fábio Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, 
Guilherme Berriel Cardoso, Teima Gobbi, Manoel Afonso Losila, Milton 
César de Souza Sardin, Natalino Davi da Silva, Sérgio Brum e Yasmim 
Nascimento. Por orientação da Consultoria Jurídica desta Casa, 
transcreve-se na íntegra, nesta ata, trecho de fala do Vereador Milton César 
de Souza Sardin a seguir: [ ... ] Senhora Presidente, eu, hoje pela manhã, 
me chamou a atenção, eu fava ali no estacionamento respondendo 
algumas mensagens, e me chamou atenção, sempre chama atenção o lixo 
que tá essa praça aí do lado. É fezes, é urina, é gente transando ali ... Gente 
transando ali, debaixo do cobertor. E agora, que que aconteceu, de manhã, 
tinha dois indivíduos ali, bandidos na verdade, e sem vergonhas, 
abordando pessoas, pedindo dinheiro, mas abordando senhoras e 
senhores, idosos, pedindo dinheiro na cara dura. Eu olhei pro, pro, pro cara 
que fava abordando, eu falei assim "ô rapaz, vem cá, que que cê tá fazendo 
aí? Qual, que que é isso?", ele chegou e falou assim "que que foi rapaz?", 
eu falei "rapaz, tô chamando a polícia pra você", liguei pro Tenente Coronel 
Ézio, ele não atendeu, mas um assessor dele atendeu na hora, de bate
pronto, falou "Vereador, que que o senhor tá precisando?", falei "ó, tô 
precisando que o senhor mande a Polícia Militar aqui na praça, que 
pessoas, bandidos, estão abordando pessoas aqui, pedindo dinheiro, 
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coagindo as pessoas aqui", de bate-pronto, por isso que é sempre bom 
comentar a respeito da Polícia Militar, que faz um excelente trabalho aqui 
na nossa cidade, na nossa região, tudo que é administrado por Bauru tem 
dado certo em questão de segurança, não tenha dúvida disso, e aí, 
Vereador Manfrinato, na hora que o-os Policiais chegaram, porque eu fui 
enfático, falando que ia chamar a Polícia, sabe o que eles fizeram Coronel? 
Eles dormiram, deitaram, fingiram que tava dormindo, e eu falei assim pro 
Policial, Pedro, falei "Policial, eles tão dormindo, tão fingindo que tão 
dormindo", aí foram lá, abordaram, fizeram o trabalho dele, parabéns à 
Polícia Militar, e eu só quero dizer que eu vou bater em cima agora desse 
negócio aí, até limpar essa sujeira aí, porque é só bandido que tá ali. Eu 
tenho certeza que o Coronel Meira também já tomou as providências aqui 
anteriormente, mas eles são terríveis, terríveis mesmo, não respeitam 
ninguém, e fica essa fedentina aqui no nosso estacionamento. Pois não, 
Vereador? [Aparte concedido ao Vereador Fábio Sartori Manfrinato] 
Vereador, o senhor está coberto de razão, e ... Eu queria só, só pedir esse, 
esse minuto de palavra, porque comentei a respeito desse mesmo assunto, 
essa mesma impressão que Vossa Excelência tá tendo, também tive, na 
semana passada comentei com o Presidente, nosso Presidente da Casa, 
Vereador Segai/a, e ele me disse, eu não sei ainda qual a ação, mas ele 
me disse que antes mesmo do retomo dele de viagem, que disse que 
teríamos novidades nessa praça, tomara, então vamos contar aí com essa 
ação do nosso Presidente. [Retoma à fala o Vereador Milton César de 
Souza Sardin] É, eu não tenho dúvida disso, mas incomoda demais, tam ... 
Muita gente, é, já comentando a respeito disso, daí, e outra, do lado da 
nossa Casa né, num, né, é um verdadeiro lixo. [ .. . ] Em seguida, em virtude 
da licença do Vereador José Roberto Martins Segalla e consequente 
exercício da Presidência pelo Vereador Benedito Roberto Meira, este 
solicitou às Comissões em que integra a indicação de membro "ad hoc" 
para sua vaga, uma vez que é vedada pelo Regimento Interno a 
participação em Comissões por quem exerce a Presidência da Casa. 
Informou, também, que pela ordem, o primeiro partido a fazer indicação 
seria o PP, mas que ambos os parlamentares do referido partido, 
Vereadores Fábio Sartori Manfrinato e Marcos Antonio de Souza, já 
integram o número máximo de Comissões permitidas. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação, o Senhor Presidente em exercício lembrou 
que PV e PDT já compunham a referida Comissão, passando-se, então, à 
Líder do □EM, Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, que indicou o nome do 
Vereador Guilherme Berriel Cardoso, sendo aceita a indicação pelo 
mesmo. Colocado seu nome em votação, foi aprovado por unanimidade, 
sem manifestações. À Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, 
Previdência e Direito e Proteção dos Animais, o Senhor Presidente em 
exercício lembrou que o PV já compunha a Comissão, passando-se, então, 
ao Líder do PDT, Vereador Manoel Afonso Losila, que abriu mão da vaga. 
Em seguida, passou-se à Líder do □EM , Vereadora Chiara Ranieri 
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Bassetto, que indicou o nome do Vereador Guilherme Berriel Cardoso, 
sendo aceita a indicação pelo mesmo. Colocado seu nome em votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações. Encerrado o rol de 
Oradores, foi respeitado o Intervalo Regimental às quinze horas e vinte e 
nove minutos (15h29min). Reabertos os trabalhos às quinze horas e 
cinquenta e quatro minutos (15h54min), foi feita a chamada para a 
verificação do "quorum" regimental e constatou-se a presença de 14 
Vereadores: Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri 
Bassetto, Fábio Sartori Manfrinato, Francisco Carlos de Goes, Guilherme 
Berriel Cardoso, Luiz Carlos Bastazini, Manoel Afonso Losila, Marcos 
Antonio de Souza, Milton César de Souza Sardin, Natalino Davi da Silva, 
Sérgio Brum, Teima Gobbi e Yasmim Nascimento, ausentes os Vereadores 
Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Ricardo Pelissaro Loquete e Roger 
Barude. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Em Segunda Discussão, 
foram apreciados os seguintes processos: 174/19- Projeto de Lei nº 60/19, 
que autoriza o Poder Executivo a outorgar, por meio de Concessão de 
Direito Real de Uso, a título oneroso e mediante licitação na modalidade de 
concorrência pública, a exploração do bem público denominado Estádio 
Distrital José Spetic Filho, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 
189/19 - Projeto de Lei nº 65/19, 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. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade, sem manifestações; 191/19 - Projeto de Lei nº 66/19, que 
altera o art. 1 ° da Lei nº 7165, de 12 de dezembro de 2018, que autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo 
de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor 
privado que identifica, conforme especificado para o atendimento em 
Educação Infantil, de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em 
discussão, manifestou-se o Vereador Manoel Afonso Losila. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade; 192/19 - Projeto de Lei nº 69/19, 
que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento, 
repasse de recursos públicos municipais para a Organização da Sociedade 
Civil do setor privado que especifica (Centro de Convivência João Paulo 11), 
de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade, sem manifestações. Em Questão de Ordem, o 
Senhor 1 ° Secretário "ad hoc" retificou e declarou presente o Vereador Luiz 
Carlos Rodrigues Barbosa no momento da verificação de quórum. Dando 
continuidade aos trabalhos, em Primeira Discussão, foi apreciado o 
seguinte processo, cujos pareceres foram pela normal tramitação da 
matéria: 190/19 - Projeto de Lei nº 68/19, que autoriza o Poder Executivo 
a celebrar Convênio com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região 
Bauru - FERSB (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), de autoria 
da Prefeitura Municipal. Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
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Marcos Antonio de Souza. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Em Discussão Única, foram apreciados os seguintes 
processos, cujos pareceres foram pela normal tramitação da matéria: 
196/19 - Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua 
MAURÍCIO LIMA VERDE GUIMARÃES a uma via pública da cidade, de 
autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla. Colocado em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 091/19 -
Moção de Aplauso à equipe do Sendi/Bauru Basket pela conquista inédita 
do Torneio Interligas 2019, de autoria da Vereadora Yasmim Nascimento. 
Colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sem 
manifestações; 092/19 - Moção de Aplauso à empresa New Way pela 
excelência na inovação e tecnologia, projetando a cidade de Bauru 
internacionalmente, e pela preocupação social com a comunidade no 
desenvolvimento do Projeto Instituto Novo Caminho, de autoria do 
Vereador Fábio Sartori Manfrinato. Colocada em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade, sem manifestações. Esgotada a pauta de 
processos, fizeram uso da Explicação Pessoal os Vereadores Chiara 
Ranieri Bassetto, Fábio Sartori Manfrinato, Guilherme Berriel Cardoso e 
Natalino Davi da Silva. Em seguida, foi respeitado um Minuto de Silêncio 
em homenagem póstuma à Aparecida Ortiz da Silva, por solicitação do 
Vereador Natalino Davi da Silva, e à Elissandra da Silva Vieira, Mariana 
Forti Bazza e Tenente Felipe Atanázio Pires, por solicitação de todos os 
Vereadores. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício 
deu por encerrados os trabalhos da sessão às dezesseis horas e trinta e 
um minutos (16h31min) do dia trinta de setembro de dois mil e dezenove, 
ordenando fosse lavr a presente ata que eu, 1° Secretário "ad hoc", 
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