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Assunto: convocação da 22a sessão da Comissão Permanente de Educação e
Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social, no exercício de 2020.
Pelo presente, ficam os senhores vereadores integrantes da Comissão Permanente
de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social
convocados para participar de forma presencial - facultando-se a participação via
sistema remoto àqueles edis que, em razão das medidas de isolamento social
vigentes para prevenção da disseminação do coronavírus, estiverem impossibilitados
de comparecer presencialmente - da 22a sessão do corrente ano, a ser realizada em
01 (um) de julho de 2020, quarta-feira, com início às 9h30, na sede da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n°
125.
Membros: José Gabriel Cintra Gonçalves, presidente, Antônio Bugalu, vicepresidente, Dr. Cláudio, João Carlos Carvalho e Natanael Ananias, membros.
Pauta:
1

Deliberação de atas de sessões anteriores;

2

Matérias em trâmite, para análise e emissão de pareceres:

2.1

Em regime ordinário:

PROJETO DE LEI N° 1/2020, do vereador Quique Brown, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por
consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal no âmbito
do Município de Bragança Paulista e dá outras providências;
MOÇÃO N° 10/2020, do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à criação da
Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal;
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PROJETO DE LEI N° 13/2020, do Executivo Municipal, que altera o art. 1° da Lei n°
2.919, de 19 de abril de 1996, que dispõe sobre denominação de via pública e dá
outras providências;
MOÇÃO N° 15/2020, do vereador Dr. Cláudio, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando ao provimento das vagas
para o emprego público de Conserveiro de Estrada Rural, que exerceriam suas
funções em regiões fixas;
PROJETO DE LEI N° 15/2020, do vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos,
que institui o dia do Assistente Social.
Recebimento, designação de relatores e notificação de prazos para emissão
3
de pareceres a matérias despachadas para análise da comissão;
4

Registro de correspondências recebidas;

Participação de convidados e/ou discussão sobre outros assuntos de
5
interesse da comissão.
Casa do Poder Legislativo, 24 de junho de 2020.
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