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EDITAL N° 90/2020

Assunto: convocação da 30a 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 30a sessão do corrente ano, a ser realizada em 25
(vinte e cinco) 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,
Basílio Zecchini Filho, Marco Antônio Marcolino e Marcus Valle, membros.

Pauta:
1

Deliberação de atas de sessões anteriores;

2
Registro de elaboração e/ou deliberação de Nova Redação e/ou Redação
Final de matérias aprovadas em sessões plenárias anteriores;
Matérias em trâmite, para análise e emissão de pareceres em regime
3
ordinário:
MOÇÃO N° 41/2020, de autoria do vereador Mário B. Silva, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação
de Academia ao Ar Livre na sede da Associação dos Moradores do Bairro Morro
Grande da Boa Vista;
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 8/2020, de autoria do prefeito Jesus Adib
Abi Chedid, que altera a Lei Complementar n° 886/2019, que instituiu o Fundo
Municipal de Saneamento Básico - FMSB - e criou o Conselho Gestor;
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MOÇÃO N° 42/2020, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer,
por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
ampliação da oferta de sinais de TV digital aberta no município, em especial da TV
Aparecida;
MOÇÃO N° 43/2020, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer,
por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando
ao alargamento da calçada existente na Estrada Mauro de Próspero, bem como a
sua construção no lado da via que ainda não a possui;
4
Recebimento, designação de relator e notificação de prazos para emissão de
pareceres a matéria despachada para análise da comissão:
MOÇÃO N° 44/2020, de autoria do vereador Tião do Fórum, 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 verde
localizada na Rua Giocondo Centini, no Berbari Residencial Clube;
5
Para recebimento, análise e emissão de parecer, com tramitação definida na
Lei n° 2.779, de 22 de fevereiro de 1994, e alterações posteriores, que dispõe sobre
atribuição de denominação a bens públicos municipais e dá outras providências:
PROTOCOLO GERAL N° 149/2020, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid,
referente a proposição sobre denominação de bem público;
6

Registro de correspondências recebidas;

Participação de convidados e/ou discussão sobre outros assuntos de
7
interesse da comissão.
Casa do Poder Legislativo, 18 de agosto de 2020.
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