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Assunto: convocação da 278 sessão da Comissão Permanente de Justiça,
Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor no exercício de 2020.
Pelo presente, ficam os senhores vereadores integrantes da Comissão Permanente
de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor 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 27a sessão do corrente ano, a ser realizada em 4
(quatro) de agosto de 2020, terça-feira, com início às 14h30, na sede da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n°
125, neste município.

Membros: Cláudio Moreno, presidente, Ditinho Bueno do Asilo, vice-presidente,
Basilio Zecchini Filho, Marco Antônio Marcolino e Marcus Valle, membros.

Pauta:
1

Deliberação de atas de sessões anteriores;

Registro de elaboração e/ou deliberação de Nova Redação e/ou Redação
2
Final de matérias aprovadas em sessões plenárias anteriores;
Matérias em trâmite, para análise e emissão de pareceres, em regime
3
ordinário:
MOÇÃO N° 32/2020, de autoria do vereador Antônio Bugalu, que requer, por meio
de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo substituição dos brinquedos
quebrados e revitalização do Miniciles localizado no final da Rua José Vicchiatti, no
Jardim do Cedro;
MOÇÃO N° 34/2020, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer,
por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
construção de uma praça e posterior instalação de Academia ao Ar Livre, na área
localizada na altura do n° 2680 da Rua Alziro de Oliveira, no Jardim Morumbi;
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PROJETO DE LEI N° 29/2020, de autoria do vereador Cláudio Moreno, que obriga
as empresas prestadoras de serviços de entrega de alimentos (delivety) online exigir
o cadastramento de estabelecimentos devidamente credenciados;
4
Recebimento, designação de relatores e notificação de prazos para emissão
de parecer a matéria despachada para análise da comissão:
MOÇÃO N° 35/2020, de autoria do vereador Mário B. Silva, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à construção
de unidade básica de saúde e de praça de lazer no Jardim Lago do Moinho;
5

Registro de correspondências recebidas;

Participação de convidados e/ou discussão sobre outros assuntos de
6
interesse da comissão.
Casa do Poder Legislativo, 28 de julho de 2020.
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