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ATA CONTENDO A SÍNTESE DOS TRABALHOS DA NONA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM - PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA -
TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA. ################fl#f###li### 

########################Aos vinte dias do mês de dezembro de dois 
mil e vinte e um, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, às treze 
horas e trinta e quatro minutos (13h34min), realizou-se em ambiente 
presencial, no edifício-sede da Câmara Municipal de Bauru, sito à Praça 
D. Pedro 11 , nº 1-50, a Nona Sessão Extraordinária, presidida pelo Senhor 
Marcos Antonio de Souza e secretariada pelos Vereadores Ubiratan 
Cassio Sanches, 1 ° Secretário, e Edson Miguel de Jesus, 2° Secretário. 
Constatou-se haver quórum regimental com a presença de 14 Vereadores: 
Antonio Carlos Domingues, Benedito Roberto Meira, Edmilson Marinho da 
Silva Junior, Edson Miguel de Jesus, Estela Alexandre Almagro, Guilherme 
Berriel Cardoso, Julie Cesar Aparecido de Sousa, Luiz Eduardo Penteado 
Borgo, Manoel Afonso Losila, Marcelo Roberto Afonso, Marcos Antonio de 
Souza, Milton César de Souza Sardin, Ubiratan Cassio Sanches e 
Wanderley Rodrigues Junior. 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 da sessão anterior 
foi aprovada por unanimidade, sem manifestações. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor 1° Secretário a leitura dos seguintes 
Projetos que estavam dando entrada na presente Sessão: Projeto de Lei 
nº 100/21 , que dispõe sobre a distribuição do saldo de recursos 
remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDES), aos profissionais da educação básica (pessoal de apoio) da 
rede municipal de ensino, na forma que especifica, de autoria da Prefeita 
Municipal, enviado por meio do ofício EXE nº 467/21 ; Projeto de Lei que 
promove reposição inflacionária de 4, 70% nos vencimentos dos 
Servidores Ativos da Câmara Municipal de Bauru, de autoria da Mesa da 
Câmara. Em seguida, em Questão de Ordem, o Senhor 1 º Secretário 
solicitou que os processos constantes da pauta em Segunda Discussão 
fossem apreciados em bloco. Aprovada a solicitação pelo Plenário e não 
havendo m anifestação pa ra apreciação e m sepa rado, foram colocados e m 
discussão e votação e aprovados por unanimidade, sem manifestações, 
os seguintes processos em Segunda Discussão: 296/21 - Projeto de Lei 
nº 86/21 , que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de 
Fomento repasse de Recursos Públicos Federais para a Organização da 
Sociedade Civil do Setor Privado que especifica (CEAC), de autoria da 
Prefeita Municipal; 298/21 - Projeto de Lei nº 87/21 , que autoriza o Poder 
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Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de Recursos 
Públicos Federais para a Organização da Sociedade Civil do Setor 
Privado que especifica (Esquadrão da Vida), de autoria da Prefeita 
Municipal; 299/21 - Projeto de Lei nº 88/21 , que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de Recursos 
Públicos Federais para a Organização da Sociedade Civil do Setor 
Privado que especifica (CEAC), de autoria da Prefeita Municipal; 300/21 -
Projeto de Lei nº 89/21 , que aprova o valor venal do metro quadrado 
territorial dos imóveis do loteamento denominado "Vale do Igapó - 3", para 
fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, de autoria da Prefeita 
Municipal; 301/21 - Projeto de Lei nº 92/21 , que autoriza o Poder 
Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de 
recursos públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civi l -
OSCs do setor privado que especifica, de autoria da Prefeita Municipal ; 
302/21 - Projeto de Lei nº 93/21 , que dispõe sobre a distribuição do saldo 
de recursos remanescentes da proporção dos 70% (setenta por cento) do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDES), aos profissionais 
da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que especifica, 
de autoria da Prefeita Municipal; 303/21 - Projeto de Lei nº 94/21 , que 
autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, 
repasse de recursos públicos municipais para a Organização da 
Sociedade Civil do setor privado que especifica (Associação Beneficente 
Cristã), de autoria da Prefeita Municipal. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente comunicou sobre a realização de Sessão Extraordinária no dia 
23 de dezembro, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrados os trabalhos da sessão às treze horas e 
trinta e oito minutos (13h38min) do dia vinte de dezembro de dois mil e 
vinte e um, ordenando que fosse lavrada a presente ata que eu, 1 ° 
Secretário, subscrevo e assino. ##########11##1#/:######11############ 
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