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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA VIGÉSIMA 
PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
CATORZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE - QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA TRIGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA.#######################i###l#i-###############il 

####?i#li/1########11#########-Aos quinze dias do mês de dezembro 
de dois mil e vinte, 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 onze horas e onze minutos (11h11min), realizou-se a 
Vigésima Primeira Sessão Extraordinária, presidida pelo Alexssandro 
Bussola e secretariada pelos Vereadores Fábio Sartori Manfrinato, 1° 
Secretário, e Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, 2° Secretário. Constatou
se haver quórum regimental com a presença de 15 Vereadores: 
Alexssandro Bussola, Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto, 
Edvaldo Francisco Minhano, 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, Sérgio Brum, 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, 
por falta de tempo hábil para elaborá-la. Colocada em discussão e 
votação, a dispensa da leitura da ata foi aprovada por unanimidade, 
sem manifestações. Na sequência, manifestaram-se no rol de 
Oradores Inscritos os Vereadores Fábio Sartori Manfrinato e Ricardo 
Pelissaro Loquete. Passou-se à Ordem do Dia. Nesse momento, o 
Senhor Presidente consultou o Plenário quanto a proceder a discussão 
e votação dos processos constantes da pauta em bloco, ao que foi 
deferido, sem manifestações. Colocados os processos da pauta em 
discussão em bloco, manifestou-se o Vereador Benedito Roberto Meira. 
Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade os seguintes 
processos, relacionados a seguir, constantes da pauta em Segunda 
Discussão: 178/20 - Projeto de Lei nº 69/20, que altera a Lei nº 6344, 
de 11 de abril de 2013, que autorizou o Poder Executivo a destinar uma 
área de terreno à empresa APARECIDO REGHINE em regime de 
concessão de direito real de uso, de autoria do Prefeito Municipal; 
180/20 - Projeto de Lei nº 71/20, que autoriza a transposição de 
recursos no Orçamento do Município, especificamente na Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, 
de autoria do Prefeito Municipal; 182/20 - Projeto de Lei nº 72/20, que 
autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Município, 
exercício 2020, promovendo ajuste contábil referente Aquisição de 
Imóveis, de autoria do Prefeito Municipal; 197/20 - Projeto de Lei nº 
83/20, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos a 
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Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB, de 
autoria do Prefeito Municipal; 211/20 - Projeto de Lei nº 89/20, que 
altera o§ 4° da Lei nº 5999, de 30 de novembro de 2010, que dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, dos servidores 
específicos da área da educação do município; bem como reenquadra 
os respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial, 
dispõe sobre a cessação do pagamento das gratificações e adicionais e 
institui jornadas de trabalho, de autoria do Prefeito Municipal; 212/20 -
Projeto de Lei nº 82/20, que autoriza a transferência de doação de área 
à empresa OI CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PAPEL EIRELI, de autoria do Prefeito Municipal; 213/20 - Projeto de 
Lei nº 91/20, que autoriza o Executivo a doar área de terreno à 
ASSOCIAÇÃO GARRA DE TIGRE DE KUNG FU, de autoria do Prefeito 
Municipal; 214/20 - Projeto de Lei nº 92/20, que altera a Lei nº 4830, de 
17 de maio de 2020, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município e dá outras providências, de autoria do Prefeito 
Municipal; 224/20 - Projeto de Lei nº 95/20, que autoriza a abertura de 
crédito especial e autoria a suplementação de recursos por meio de 
transposição no orçamento do Município, exercício 2020, de autoria do 
Prefeito Municipal; 225/20 - Projeto de Lei nº 96/20, que altera a Lei 
Municipal nº 7138, de 07 de novembro de 2018, em adequação à Lei 
Complementar Federal nº 175, de 23 de setembro de 2020, e dispõe 
sobre as penalidades aplicáveis pelo descumprimento de obrigações 
acessórias estabelecidas pela Lei Complementar, de autoria do Prefeito 
Municipal ; 226/20 - Projeto de Lei nº 97/20, que inclui novos 
Loteamentos na "Planta Genérica de Valores" do Município, aprovada 
pela Lei nº 7022, de 14 de dezembro de 2017, de autoria do Prefeito 
Municipal; 237/20 - Projeto de Lei nº 94/20, que autoriza o Executivo a 
destinar uma área de terreno à Empresa A.T.C. ATACADO DO 
COSMÉTICO LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso, 
de autoria do Prefeito Municipal; 262/19 - Projeto de Lei que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários 
acessIveIs aos frequentadores de Shopping Centers, lojas, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares do Município 
de Bauru, e dá outras providências, de autoria do Vereador Reger 
Barude; 228/20 - Projeto de Lei que institui como atividade essencial 
as academias de esporte de todas as modalidades, as escolas de 
dança e os demais estabelecimentos de prestação de serviços de 
educação física e de prática da atividade física no âmbito do Município 
de Bauru, de autoria da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto; 233/20 -
Projeto de Lei que institui no calendário do Município de Bauru o 23 de 
setembro como "Dia Municipal contra a Exploração Sexual e o Tráfico 
de Mulheres e Crianças", de autoria da Vereadora Yasmim Nascimento. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados 
os trabalhos da sessão às onze horas e vinte e oito minutos (11 h28min) 
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do dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, ordenando fosse lavrada 
a presente ata que eu, 1° Secretário, subscrevo e assino.li########## 

ALEXSSAND O BUSSOLA FÁBIO SARTORI MA 
Primeiro Secretário 
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