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EDITAL N° 22/2021
Assunto: convocação da 5a sessão da Comissão Permanente de Educação e
Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social, no exercício de 2021.
Pelo presente, ficam 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, nos termos do Ato da
Mesa n° 16, de 9 de outubro de 2020 — os vereadores integrantes da Comissão
Permanente de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência
Social para a 5a sessão do corrente ano, a ser realizada em 03(três) de março de
2021, quarta-feira, com início às 09h00, no Plenário da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125.
Membros: José Gabriel Cintra Gonçalves, presidente, Rita Leme, vice-presidente,
Camila Marino Da Saúde, Eduardo Simões, Marcos Roberto Dos Santos, membros.
Pauta:
1

Deliberação de atas de sessões anteriores;

2

Matérias em trâmite, para análise e emissão de pareceres:

2.1

Em regime ordinário

MOÇÃO N° 1/2021, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos
visando à implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS
no Município.
MOÇÃO N° 2/2021, do vereador Juninho Boi, ao Excelentíssimo senhor Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando apoio deste
Legislativo ao Projeto de Lei n°. 257/2020, de autoria do deputado Altair Moraes, que
reconhece a prática de atividades e exercícios físicos como essenciais para a
população de São Paulo em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a
essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas
por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
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MOÇÃO N° 3/2021, da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação de parques
infantis na Praça Jacintho Osório - Bairro do Matadouro e no Parque dos Estados,
nos mesmos moldes do Parque Infantil Reynaldo Montagnana, popularmente
conhecido como "Terra da Magia" - Lago do Taboão.
MOÇÃO N° 4/2021, da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando, dentro das possibilidades
econômico-financeiras do Município, à implantação de um auxílio emergencial
municipal às famílias de pessoas deficientes que estejam em situação de
vulnerabilidade social.
PROJETO DE LEI N° 1/2021, da vereadora Rita Leme, que institui a Semana
Municipal de Conscientização e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e ao Feminicídio.
PROJETO DE LEI N° 2/2021, do vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, que altera
a Lei n° 4.363, de 20 de março de 2013.
MOÇÃO N° 5/2021, do vereador Miguel Lopes, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à transformação da Usina
Hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta, num centro de turismo ecológico, lazer e
aprendizagem ambiental.
PROJETO DE LEI N° 3/2021, do Executivo Municipal, que revoga o art. 2°. da Lei n°.
3.832, de 05 de julho de 2006.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 2/2021, do Executivo Municipal, que
autoriza o Poder Executivo a outorgar as escrituras definitivas dos imóveis tratados
na Lei Complementar n°. 308, de 19 de dezembro de 2000, aos atuais ocupantes,
reduzindo-se o prazo mínimo de residência no imóvel para 12 (doze) meses e dá
outras providências.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3/2021, do Executivo Municipal, que
autoriza o Poder Executivo a outorgar as escrituras definitivas dos imóveis
localizados nos loteamentos denominados "Darcilândia" e "Vila Esperança", tratados
na Lei n°.2.272, de 29 de junho de 1988, aos atuais ocupantes, reduzindo-se o prazo
mínimo para venda do imóvel para 12 (doze) meses e dá outras providências.
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3
Recebimento, designação de relatores e notificação de prazos para emissão
de pareceres a matérias despachadas para análise da comissão;
4

Registro de correspondências recebidas;

5
Participação de convidados e/ou discussão sobre outros assuntos de
interesse da comissão.
Casa do Poder Legislativo, 24 de fevereiro de 2021.
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