CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
PUBLICADO NA
IMPRENSA OFICIAL

EDITAL N° 2/2020

Assunto: convocação da 1a sessão ordinária de 2020.
Pelo presente, ficam os senhores vereadores convocados para a 1 a sessão
ordinária do corrente ano, a ser realizada em 04 (quatro) de fevereiro de 2020,
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
1.2
proposições protocoladas na Diretoria de Documentação e Assessoria Parlamentar,
nos termos do artigo 136 do Regimento Interno;
1.3

Protocolo verbal de proposições;

Uso da Tribuna Livre por cidadãos inscritos nos termos do artigo 115 do
1.4
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:
MOÇÃO N° 102/2019, de autoria do vereador Basílio Zecchini Filho, que requer, por
meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
possibilidade de regulamentar a jornada de trabalho dos Professores de Ensino
Fundamental da rede municipal de ensino, visando à redução do tempo de
permanência na unidade escolar;
MOÇÃO N° 112/2019, de autoria do vereador Sidiney Guedes, que requer, por
meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
doação de área e posterior construção de um campo de futebol no local para o
Cruzeiro Futebol Clube;
PROJETO DE LEI N° 74/2019, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que
dispõe sobre denominação de bem público (passa a denominar-se Maria da Glória
Teixeira Rodrigues o próprio público localizado na Estrada Municipal Antônio
Aparecido Cardoso, utilizado pela Escola Municipal Guaripocaba dos Souza);
PROJETO DE LEI N° 75/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre
denominação de Escola Municipal e dá outras providências (passa a denominar-se
Profa. Elena Moreto de Camargo Miranda a Escola Municipal Bairro Araras dos
Mon);
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;

ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL: manifestação de vereadores sobre
4
atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato;
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Casa do Poder Legislativo, 27 de janeiro de 2020.

El izabeth
arecida Carneiro
de Camp Silva A i Chedid
Pr sidente da Câmara

Erik: Regina Leonetti
Esp cialista em Gestão Legislativa
em exercício
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