CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 41a SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO
DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS,
SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO
URBANO — CFO

Às 9h do dia 11 de novembro de 2020, 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, e Mário B. Silva, membro, e a participação virtual — conforme
disposto no Ato da Mesa n° 16, de 09 de outubro de 2020 — dos edis Natanael
Ananias e Rita Leme, também membros, foram declarados abertos, sob a
presidência do primeiro, os trabalhos da 41a sessão da Comissão de Finanças,
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício.
O vereador Sidiney Guedes esteve ausente. Logo no início, a presidente
Fabiana Alessandri cumprimentou os servidores da Casa e as pessoas que
estavam acompanhando a sessão pelas redes sociais. Ato contínuo, foi
cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi
aprovada por unanimidade, sem manifestações, a ata da 40a sessão semanal
desta comissão, realizada em 4 de novembro de 2020; 2 Análise de matérias
em trâmite: não constaram matérias; 3 Recebimento de matéria para
designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer:
3.1 Em regime ordinário, com prazo do relator até 18/11/2020 e da
comissão até 26/11/2020: 3.1.1 PROJETO DE LEI N° 48/2020, de autoria dos
vereadores Cláudio Moreno e Sidiney Guedes, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional, composta por
bombeiros civis, nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências.
Relator designado: Natanael Ananias; 4 Outros assuntos de competência
da comissão: A presidente Fabiana Alessandri lembrou que a comissão
estava aguardando a presença de um representante do Poupatempo para
prestar esclarecimentos, mas o vereador Natanael Ananias informou que o
gerente do órgão já havia participado da sessão retrasada, em uma discussão
bastante salutar; 5 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos
desta sessão foram encerrados às 9h05, ficando os vereadores convocados
para a 42a sessão da CFO no exercício, a ser realizada neste plenário em 18
de novembro de 2020, a partir das 9h. De tudo quanto houve, eu,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistçnte de Gestão
Marcelo
Le [ativa, lavrei a presente ata, revisada por Nivy,AuU LAcx,4
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 Thereza
Paula de Moraes Lugli, do Departamento Legislativo, e Jaqueline Montoya
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Mariano, do Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder
Legislativo, 16 de novembro de 2020.
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