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As 13h36 do dia 1° de dezembro de 2021, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125, com a presença dos vereadores
Tião do Fórum, vice-presidente, Fábio Nascimento, Marco Leitão e Rita Leme,
membros, foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os
trabalhos da 44a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras,
Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício. A presidente
Fabiana Alessandri esteve ausente em razão de consulta médica. Foi cumprida
a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada
por unanimidade, sem manifestações, a ata da 43a sessão semanal desta
comissão, realizada em 24 de novembro de 2021; 2 Análise de matérias em
trâmite: 2.1 Adiadas, com prazo do relator e da comissão prorrogados até
hoje, 1°/12/2021: 2.1.1 MOÇÃO N° 63/2021, do vereador Ismael Brasilino, ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, manifestando apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei n° 703/2020, de
autoria do Deputado Tenente Coimbra, que veda às instituições de ensino da
rede pública e privada e bancas examinadoras de seleções e concursos
públicos a utilização em currículos escolares e editais, de novas formas de
flexão de gênero, denominada "linguagem neutra" em contrariedade às regras
gramaticais consolidadas. O relator Fábio Nascimento solicitou prorrogação
de prazo por quatro semanas para emissão de parecer e o pedido foi deferido;
2.1.2 PROJETO DE LEI N° 62/2021, da vereadora Camila Marina da Saúde,
que altera a Lei n° 4.803, de 14 de julho de 2021. O parecer favorável do
relatar Fábio Nascimento foi aprovado por unanimidade; 3 Recebimento de
matérias para designação de relatoria e notificação de prazos para
emissão de parecer: não constaram matérias; 4 Outros assuntos de
competência da comissão: O vice-presidente Tião do Fórum lembrou que
esta é a última sessão do ano e agradeceu aos servidores da Casa,
destacando a assistência e o suporte dos departamentos Legislativo e de
Comunicação Institucional. O edil Fábio Nascimento também fez uso da
palavra e registrou seus agradecimentos à equipe que assessora os trabalhos
da comissão; 5 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos
desta sessão foram encerrados às 13h40. Por ser a última reunião da
comissão no exercício de 2021, a presente ata, lavrada por friirfl,
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Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistente de Gestão
Cariji)c.,
- Marcelo Martins, Especialista em
Le islativa, e revisada por (Nivon(,,D,
Gestão Legislativa, foi colocada em deliberação, aprovada por unanimidade
e assinada pelos vereadores presentes. Cumpre registrar que os
pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da Cãmara
Municipal, como arquivo permanente, e que os servidores Glaucia Mariana
Cesila Ferreira, do Depa
tinto Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do
Departamento de
unicação Institucional, assessoraram os trabalhos desta
sessão. Casa • .1 • der Legislativo, 1° de dezembro de 2021.
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