CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 38a SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Às 13h35 do dia 20 de outubro 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
Fabiana Alessandri, presidente, Fábio Nascimento e Rita Leme, membros,
foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos da 38a
sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Urbano no exercício, O vice-presidente Tião do Fórum
chegou no decorrer dos trabalhos e o edil Marco Leitão esteve ausente. Foi
registrada a presença da presidente da Casa, Gislene Cristiane Bueno - Gi
Borboleta, e cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões
anteriores: Foi aprovada por unanimidade, sem manifestações, a ata da 37a
sessão semanal desta comissão, realizada em 13 de outubro de 2021; 2
Matéria em regime de urgência, com prazo de emenda até 21/10/2021 e
prazo do relator e da comissão até 26/10/2021: 2.1 PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 24/2021, do Executivo Municipal, que autoriza o
Município a efetivar parte do pagamento de desapropriação mediante dação de
imóvel de sua propriedade. Relator designado: Tião do Fórum. A presidente
Fabiana Alessandri registrou que será realizada audiência pública sobre
------et,,
assunto na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, às 14h; 3 Análise de
matérias em trâmite: 3.1 Em regime especial, com prazo do relator até
21/10/2021 e da comissão até 5/11/2021: 3.1.1 PROJETO DE LEI N°
63/2021, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício financeiro de 2022 em R$ 652.819.728,00
(seiscentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos
e vinte e oito reais) de Receitas Líquidas e dá outras providências. A presidente
Fabiana Alessandri registrou que a relatora Rita Leme está aguardando a
realização das audiências públicas para emissão de parecer; 3.2 Em regim
ordinário, com prazo do relator até 20/10/2021 e da comissão at
28/10/2021: 3.2.1 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22/2021, do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei n° 2.353, de 10 de
novembro de 1988, que autorizou a doação de terreno ao Grêmio Recreativo e
Cultural Escola de Samba 9 de Julho. O parecer favorável do relator Fábio
Nascimento foi lido pela presidente Fabiana Alessandri e aprovado por
unanimidade. No documento, explicou que o projeto pretende revogar a doação
de terreno — que foi feita em 1988 ao Grêmio Recreativo e Cultural Escola de
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Samba 9 de Julho — em razão do não cumprimento das obrigações previstas
em lei. Disse que, de acordo com as justificativas do Executivo, a donatária
deveria ter construído, dentro do prazo de dois anos a contar da data da lei,
uma quadra para ensaios da Escola, bem como outras dependências de uso
da agremiação, e não o fez; 3.2.2 MOÇÃO N° 123/2021, do vereador Juninho
Boi, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à construção de quadras de areia para prática de
vôlei de praia no Município. A relatora Rita Leme registrou parecer favorável e
leu o seu relatório, afirmando que os vereadores devem apoiar iniciativas que
visam à saúde, ao lazer e ao bem-estar do povo bragantino e que a cidade
dispõe de poucas quadras de areia para vôlei de praia. A presidente Fabiana
Alessandri também fez uso da palavra, cumprimentou o autor da moção e a
relatora e disse esperar que o apelo seja atendido pelo Prefeito. O parecer foi
aprovado por unanimidade; 3.2.3 PROJETO DE LEI N° 60/2021, da vereadora
Camila Marino da Saúde, que institui a Semana Municipal de Conscientização,
Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual nas relações de trabalho. A
relatora Fabiana Alessandri comentou que o assédio nas relações de trabalho
ainda é muito comum e afeta principalmente as mulheres, trazendo danos
físicos e psicológicos. Registrou parecer favorável, que foi aprovado por
unanimidade, e destacou a importância de se colocar o projeto em prática e
fortalecer o debate para a conscientização das pessoas; 3.2.4 PROJETO DE
LEI N° 61/2021, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que
acrescenta dispositivo à Lei no 4.311, de 11 de maio de 2012. O relator Marco
Leitão estava ausente, mas deixou seu parecer favorável, que foi lido pela
presidente Fabiana Alessandri. No documento, explicou que o projeto
pretende incluir na Lei n° 4.311, de 11 de maio de 2012, o artigo 55-A: "As
clínicas veterinárias, Pet Shops e outros estabelecimentos assemelhados ficam
obrigados a comunicar aos órgãos a que se refere o caput do art. 55 desta Lei
ocorrências com indícios de maus-tratos a animais". Disse que a referida
alteração é mais uma ferramenta de combate a esse tipo de crime e destacou
que projetos como esse trazem a discussão para a sociedade, mostrando que
não só o Poder Público tem o dever de fiscalizar, proteger e punir os culpados,
mas os cidadãos comuns também podem contribuir nesse processo. A
presidente Fabiana Alessandri cumprimentou o relator, reforçou a importância
desse debate e afirmou que os maus exemplos têm que ser punidos. O parecer
foi aprovado por unanimidade; 3.2.5 MOÇÃO N° 124/2021, do vereador Marco
Leitão, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à elaboração de cartilha de regras e boas práticas
para ciclistas. O parecer favorável do relator Tião do Fórum foi lido pela
presidente Fabiana Alessandri e aprovado por unanimidade. No documento,
disse que, com a crescente no 9.úmero de ciclistas em Bragança Paulista e o
investimento em ciclovias, tomám-se necessárias medidas de caráter educativo
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para garantir um trânsito mais seguro. Comentou que muita gente tem aderido
às bicicletas, seja para ir ao trabalho, seja para a prática esportiva e de lazer, e
mencionou o conteúdo a ser contemplado na cartilha, afirmando que o material
pode agregar muito para os adeptos desse meio de transporte. A presidente
Fabiana Alessandri cumprimentou o relator e também destacou a importância
da cartilha para a segurança de todos; 4 Recebimento de matérias para
designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer:
não constaram matérias; 5 Presença de convidado: A presidente Fabiana
Alessandri explicou que a diretoria da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos não autorizou a participação de representante na sessão, mas que
ficou agendada uma reunião informal com o gerente da estatal no dia 21 de
outubro às 14h; 6 Outros assuntos de competência da comissão: A
presidente Fabiana Alessandri lembrou a todos das audiências públicas sobre
o PROJETO DE LEI N° 63/2021, que trata da Lei Orçamentária Anual — LOA (1)/
2022, a serem realizadas nos dias 25 de outubro, próxima segunda-feira, às
9h, e 27 de outubro, próxima quarta-feira, dentro da comissão; 7
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos desta sessão foram
encerrados às 13h47, ficando os vereadores convocados para a 39a sessão da
CFO no exercício, a ser realizada neste auditório em 27 de outubro de 2021, a
GAA40.,
partir das 13h30. De tudo quanto houve, eu,
Glaucia
Mariana Cesila Ferreira, Assist nte de Gestão Legisla Iva, lavrei a presente ata,
revisada por ,',/vw
Marcelo Martins, Especialista em Gestão
Legislativa, que, lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes
da comissão. Os pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de
gravação da Câmara Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os
trabalhos desta sessão os servidores Glaucia Mariana Cesila Ferreira e Mudei
Mitsuco Kogima Kiyuna, do Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira
Murça, do Departamento de Comunicação Institucional. As assessoras de
vereador Giovana Soares Ardanuy e Otilia Batista Rancan Silva também
acompanharam a sessão. Casa do Poder Legislativo, 20 de outubro de 2021.,--"---
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