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EDITAL N° 172/2019

Assunto: convocação da 36a sessão ordinária de 2019.

Pelo presente, ficam os senhores vereadores convocados para a 36a sessão ordinária
do corrente ano, a ser realizada em 8 (oito) de outubro de 2019, terça-feira, com início
às 16h (dezesseis horas), na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança
Paulista, na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125, com a seguinte pauta:

1

PEQUENO EXPEDIENTE:

1.1

Apreciação de atas de sessões anteriores;

Registro de correspondências destinadas ao Corpo Legislativo e de proposições
1.2
protocoladas na Diretoria de Documentação e Assessoria Parlamentar, nos termos do
artigo 136 do Regimento Interno;
1.3

Protocolo verbal de proposições;

1.4
Uso da Tribuna Livre por cidadãos inscritos nos termos do artigo 115 do
Regimento Interno;
1.5
Manifestação de vereadores sobre proposições e assuntos de interesse da
comunidade;
1.6
Apresentação de documentários previamente gravados em vídeo ou por
qualquer outro meio de reprodução;
1.7
Discussão e votação de proposituras escritas que dependam de deliberação do
Plenário;
1.8

Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados para a sessão;
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2 ORDEM DO DIA:
2.1 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO:
2.1.1 VETO N° 01/2019 (total), oposto pelo Executivo bragantino ao Projeto de Lei
Complementar n° 16/2019, de autoria do vereador Quique Brown, que altera a Lei
Complementar n° 702, de 17 de outubro de 2011. (A referida lei modifica a forma de
organização do Conselho Tutelar, regulamenta o processo eleitoral dos conselheiros
tutelares, fixando direitos, deveres e garantias);
2.1.2 MOÇÃO N° 81/2019, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação
de miniciles com parque infantil no terreno em frente ao n° 425 da Rua Santa Amélia Jardim São Lourenço;
2.1.3 MOÇÃO N° 84/2019, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer,
por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, solicitando estudos
visando ampliar o serviço de coleta seletiva de lixo para todas as regiões do Município;
2.1.4 PROJETO DE LEI N° 59/2019, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que
dispõe sobre denominação de bem público. (Passa a denominar-se Walter Jacomelli a
quadra poliesportiva que faz parte do Complexo Esportivo Estádio Municipal Mário
Guilherme dos Santos);
3 GRANDE EXPEDIENTE:
3.1 Manifestação de vereadores sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou
nacional;
3.2 Deliberação e/ou encaminhamento de proposições protocoladas verbalmente na
sessão;
4 ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL: manifestação de vereadores sobre atitudes
pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato.
Casa do Poder Legislativo, 02 e outu i ro de 2019.
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