CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 10' SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 27 DE NOVEMBRO DE 2014

Às 10h25 do dia 27 de novembro de 2014, no Plenário da
Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça
Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 10a sessão da Comissão Permanente de
Assuntos Socioeconômicos (CAS) no corrente exercício, à qual
compareceram os vereadores Fabiana Alessandri, presidente, e Rafael de
Oliveira, vice-presidente. Estavam ausentes os vereadores Benedito Ap.
Carvalho (Dito do Õnibus), Luiz Sperendio e Mário B. Silva, membros. 1 Foi
consignado o recebimento do balancete orçamentário referente ao período
de 1° a 31 de outubro de 2014, enviado pela Assessoria Financeira da
Câmara. Em seguida, o vereador Rafael de Oliveira disse ter sido autor, em
dois mil e treze, de moção que pedia a instalação do sistema de
estacionamento rotativo na cidade e que foi contemplada através de projeto
de lei complementar encaminhado pelo Executivo Municipal, mas que não foi
aprovado. Destacou ter visitado a cidade de Botucatu, onde a Secretaria de
Trânsito desenvolvia excelente trabalho a respeito do estacionamento com
parquímetros. Afirmou que a rotatividade das vagas era maior e, com isso,
melhorou o desenvolvimento do comércio. Trouxe ideia de cartilha educativa
propondo ensinamentos para melhoria do trânsito na cidade. Na sequência,
deixou registrado apelo ao Executivo local para retornar o projeto para
apreciação pela Casa, nos moldes discutidos na última sessão da comissão/
quando da participação do Secretário Municipal de Trânsito. A vereadora
Fabiana Alessandri enalteceu o trabalho da comissão sobre analisar as
demandas do comércio de Bragança Paulista, tanto pela equipe da
assessoria, tanto pelo vereador junto aos comerciantes. Destacou as várias
reuniões com representantes das várias entidades do comércio da cidade e
representantes do Executivo Municipal, onde principalmente discutiu-se as
diversas formas de estacionamento e as medidas para melhoria desse
serviço. Registrou que a forma acordada foi para a instalação de
parquímetros e que a comissão estava buscando, juntamente com o
Executivo local, aguardando a vinda do projeto para aprovar e, assim, ajudar
no desenvolvimento do comércio local. Em seguida, ela pediu que fosse
encaminhando pedido ao prefeito para retomada o mais rápido possível do
assunto na Casa, com cópia ao novo secretário municipal de Trânsito e
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Segurança. A vereadora disse que a ideia de separar a Secretaria em duas
divisões, sendo de Trânsito e de Segurança, nos moldes do município de
Botucatu, poderia ser viável para a cidade. Afirmou que iria sugerir essa ideia
para Bragança Paulista. Também sobre o sistema existente em Botucatu,
abordou o interessante sistema informatizado, com localização dos veículos
de transporte coletivo, permitindo ao próprio munícipe consultar os horários e
a localização dos carros. Ela sugeriu o encaminhamento de moção para a
implantação de escolinha de trãnsito na cidade. Fora dos serviços de
gravação, os vereadores foram informados que os assuntos não poderiam ser
encaminhados através da comissão por não terem sido deliberados devido à
falta de quorum para isso. A assessoria orientou ao encaminhamento através
de Ofício Particular de Vereador (OPV). Finalizando, a vereadora agradeceu a
toda a assessoria pelo trabalho desenvolvido durante o ano todo na
assessoria da comissão, assim como ao vereador Rafael de Oliveira pela
participação e apoio durante todo o ano, que também registrou seu
agradecimento no trabalho de tão importante comissão. Nada mais tendo sido
balhos foram encerrados às 10h40. De tudo o que houve, eu,
tratA.+, o
Érika Regina Leonetti, Assistente de Gestão Legislativa
do Departamento Legislativo, lavrei a presente ata que, lida e considerada de
ac•rdo, é assinada pelos vereadores integrantes da comissão. Casa do Poder
Legislativo, 10 de dezembro de 2014.
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alai na essandri
Presidente

a el/de Oliveira
Vice-presidente
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