CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA ia SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO
DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS,
SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO
URBANO — CFO

Às 10h18 do dia 3 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi
Chedid n° 125, com a presença dos vereadores Fabiana Alessandri,
presidente, Tião do Fórum, vice-presidente, Fábio Nascimento, Marco Leitão e
Rita Leme, membros, foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro,
os trabalhos da 1a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras,
Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício. A presente sessão
foi realizada com possibilidade de participação via sistema remoto, em
decorrência das medidas de isolamento social para prevenção da
disseminação do coronavírus (Covid-19), nos termos do Ato da Mesa n° 16, de
09 de outubro de 2020. Logo no início, a presidente Fabiana Alessandri
cumprimentou os servidores da Casa e as pessoas que estavam
acompanhando os trabalhos pela internet. Ato contínuo, foi cumprida a
seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada
por unanimidade, sem manifestações, a ata da reunião para escolha do
presidente e vice-presidente da comissão, realizada em 7 de janeiro de 2021; 2
Análise de matérias em trâmite: Não constaram matérias; 3 Recebimento de
matérias para designação de relatoria e notificação de prazos para
emissão de parecer: Não constaram matérias; 4 Correspondências
recebidas: 4.1 Balancetes Orçamentários da Câmara Municipal referentes
aos meses de novembro e dezembro de 2020; 4.2 Oficio SMF n° 006/2021,
solicitando agendamento de audiências públicas da Secretaria Municipal de
Finanças dentro das sessões da CFO; 4.3 Correspondência Externa n°
11/2018, da Promotoria de Justiça de Bragança Paulista, para ciência dos
vereadores; 5 Outros assuntos de competência da comissão: A presidente
Fabiana Alessandri informou que os edis conversaram internamente e
decidiram que, a partir da próxima semana, as sessões da comissão serão
realizadas às quartas-feiras, às 13h30. Ato contínuo, sugeriu que um
representante da Energisa fosse convidado a participar da próxima sessão
para dar explicações a respeito da falta de energia em alguns bairros e sobre a
demora no atendimento ao cliente. Propôs também que fossem agendadas
reuniões com o secretário municipal de Obras, a fim de conversar sobre as
intervenções que estão sendo realizadas no município, e com o secretário
municipal de Mobilidade Urbana, para tratar dos serviços prestados pela
empresa que opera o transporte público coletivo na cidade. As três sugestões
foram acatadas pelos demais membros; 6 Encerramento: Nada mais tendo
sido tratado, os trabalhos desta sessão foram encerrados às 10h24, ficando os
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vereadores convocados para a 2a sessão da CFO no exercício, a ser realizada
neste plenário em 10 de fevereiro de 2021, a partir das 13h30. De tudo quanto
houve, eu,
1(4~., Cvalcx,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistente
de Gestão °Legislativa, lavrei a presente ata, revisada por
iwnAcx). iknAc,,±A,-, Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa,
que, lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão.
Os pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da
Câmara Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos
desta sessão os servidores Glaucia Mariana Cesila Ferreira e Thereza Paula
de Moraes Lugli, do Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do
Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder Legislativo, 4 de
fevereiro de 2021.
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