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ATA DA 16ª SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO - CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 17 DE MAIO DE 2022

Às 9h06 do dia 17 de maio de 2022, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125, com a presença dos vereadores
Fabiana Alessandri, presidente, Tião do Fórum, vice-presidente, Camila Marino
da Saúde e Fábio Nascimento, membros, foram declarados abertos, sob a
presidência do primeiro, os trabalhos da 16ª sessão da Comissão de Finanças,
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício.
O vereador Sidiney Guedes esteve ausente. Logo no início, a presidente
Fabiana Alessandri cumprimentou os servidores da Casa e as pessoas que
estavam acompanhando pela internet e registrou a presença do chefe da
Contabilidade da Prefeitura Municipal, Gabriel Alves de Paula, da contadora
Mônica Lattanzi Fagundes e do chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares,
Mauro Aparecido Garcia Banhos. Ato contínuo, foi cumprida a seguinte pauta:
1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foram aprovadas por
unanimidade, sem manifestações, as atas das 14ª e 15ª sessões semanais
desta comissão, realizadas, respectivamente, em 3 e 10 de maio de 2022; 2
10ª Audiência Pública para debates sobre o PROJETO DE LEI Nº 35/2022,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023 e dá
outras providências - LDO 2023. A presidente Fabiana Alessandri registrou
que já havia sido realizada na Casa outra audiência pública sobre esse mesmo,
assunto, com a presença de vários secretários municipais, e que na ocasião os~
edis elucidaram as suas dúvidas e apresentaram sugestões. Não havendo
mais nenhuma manifestação, agradeceu à equipe da pasta de Finanças e
encerrou a audiência; 3 Análise de matérias em trâmite: 3.1 Em regime
especial, com prazo do relator até 19/5/2022 e da comissão até 3/6/2022:
3.1.1 PROJETO DE LEI Nº 35/2022, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi
Chedid, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023
e dá outras providências. O relator Tião do Fórum disse estar aguardando a
~
realização das audiências públicas sobre o assunto para depois emitir seu
parecer; 3.2 Adiada, com prazo do relator e da comissão prorrogados até
17/5/2022: 3.2.1 MOÇÃO Nº 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 nº 703/2020, de
autoria do Deputado Tenente Coimbra, que veda às instituições de ensino da
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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 oito semanas para emissão de parecer e o pedido foi deferido; 3.3
Adiadas, com prazo do relator e da comissão prorrogados até 18/5/2022:
3.3.1 PROJETO DE LEI Nº 30/2022, da vereadora Gislene Cristiane Bueno Gi Borboleta, que inclui no Calendário de Eventos do Município o Desafio
Cicloturismo 580k. O relator Tião do Fórum registrou parecer favorável e o seu
relatório foi lido pela presidente Fabiana Alessandri. No documento, disse que
o Desafio Cicloturismo 580k consiste em percorrer catorze rotas municipais
mapeadas para esse fim e que, ao final da disputa, os ciclistas que
completarem os 580 quilômetros receberão um prêmio pela participação.
Afirmou também que a primeira edição do evento será realizada este ano entre
os dias 3 de abril e 18 de setembro e que a iniciativa vai estimular a prática do
ciclismo e fomentar o turismo na cidade. O parecer foi aprovado por
unanimidade; 3.3.2 PROJETO DE LEI Nº 27/2022, da vereadora Camila
Marino da Saúde, que institui no calendário de eventos do Município o evento
esportivo Corredor Sangue Bom. O relator Fábio Nascimento registrou
parecer favorável e o seu relatório foi lido pela presidente Fabiana Alessandri.
No documento, disse que o evento pretende estimular a doação de sangue e
medula óssea, ampliando os estoques dos hemocentros da cidade e da região,
e que essa iniciativa vem trazendo excelentes resultados em outros municípios.
A presidente Fabiana Alessandri cumprimentou a autora do projeto e o relator
e opinou que a ideia é excelente. O parecer foi aprovado por unanimidade;
3.3.3 PROJETO DE LEI Nº 29/2022, do vereador Juninho Boi, que institui o Dia
Municipal do Atleta. O relator Sidiney Guedes estava ausente, mas deixou seu
parecer favorável, que foi lido pela presidente Fabiana Alessandri. No
documento, comentou que o autor pretende comemorar o Dia Municipal do
Atleta em 21 de dezembro e disse entender que esse reconhecimento é um
incentivo aos esportistas do município, profissionais e amadores, que levam o
nome da cidade pelo mundo afora. A presidente Fabiana Alessandri
cumprimentou o relator e também destacou a importância da data. O parecer
foi aprovado por unanimidade; 3.3.4 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2022,
da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que autoriza o acesso de
animais domésticos de pequeno porte às dependências da Câmara Municipal
de Bragança Paulista. A relatora Fabiana Alessandri registrou parecer pela
aprovação e leu o seu relatório, afirmando que os animais domésticos são
considerados membros da família e que não vislumbra motivos para proibi-los
de entrar na Câmara Municipal, desde que respeitadas as condições previstas
em lei. Disse que a Casa, até por seu caráter aberto e democrático, deve
recebê-los com todo respeito e carinho e lembrou que será vedado o ingresso
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daqueles que, por sua espécie, ferocidade, peçonha ou saúde, provoquem
desconforto ou comprometam a segurança das instalações ou das pessoas. O
parecer foi aprovado por unanimidade; 4 Recebimento de matérias para
designação de relataria e notificação de prazos para emissão de parecer:
4.1 Em regime ordinário, com prazo do relator até 24/5/2022 e da
comissão até 1 º/6/2022: 4.1.1 PROJETO DE LEI Nº 31 /2022, da vereadora
Rita Leme, que altera a Lei nº 4.827, de 21 de outubro de 2021. Relatora
designada: Camila Marino da Saúde; 4.1.2 PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 11/2022, do Executivo Municipal, que cria a Zona
Especial de Regularização Fundiária Arco-Íris - ZERFU Arco-Íris e dá outras
providências. O edil Sidiney Guedes foi designado como relator e já deu seu
parecer concluindo pela aprovação, que foi lido pela presidente Fabiana
Alessandri. No documento, explicou que o projeto visa transformar em área
urbana o núcleo residencial Arco-Íris, localizado na macrozona rural, a fim de
viabilizar sua regularização fundiária. Disse se tratar de loteamento já
consolidado e antigo - foi implantado em 1993 -, com dezessete lotes,
distribuição particular de água e nenhuma questão ambiental que possa
impedir o processo. Ressaltou também que os imóveis já constam no Cadastro
Imobiliário Municipal, então já estão sujeitos à tributação do IPTU, e que os
moradores vêm pleiteando essa regularização há muito tempo, a fim de tornar
possível a titularização das propriedades. Destacou que foram realizadas duas
audiências públicas sobre o assunto e que, de acordo com a Secretária
Municipal de Planejamento, a regularização pretendida permitirá que o
loteamento seja contemplado com melhorias, como pavimentação asfáltica,
guias, sarjetas, sistema de drenagem e código de endereçamento postal. Por
fim, registrou que o referido processo já está sendo analisado no Programa
Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo e que não
vislumbra nenhum óbice para sua aprovação. Com a palavra, a presidente
Fabiana Alessandri disse que o parecer está muito bem feito e traz todos os
benefícios que serão alcançados com essa regularização. O parecer foi
aprovado por unanimidade; 5 Correspondências recebidas: 5.1 Balancete
Orçamentário da Câmara Municipal referente ao mês de abril de 2022; 6
Outros assuntos de competência da comissão: A presidente Fabiana
Alessandri lembrou todos da próxima audiência pública sobre o PROJETO DE
LEI Nº 35/2022, a ser realizada no dia seguinte, quarta-feira, às 1 Oh; 7
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos desta sessão foram
encerrados às 9h22. De tudo quanto houve, eu, ~~ ~
Glaucia
Mariana Cesila Ferreira,~ de Gestão Legi âtiva, lavrei a presente ata,
revisada por ~ ~ 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
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trabalhos desta sessão os servidores Glaucia Mariana Cesila Ferreira e Gabriel
Pedro Moriondo, do Departamento Legislativo, e Beatriz Prado Noisette, do
Departamento de Comunicação Institucional. O assessor de vereador Paulo de
Lima também acompanhou os trabalhos. Casa do Poder Legislativo, 18 de
maio de 2022.
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LISTA DE PRESENÇA
EVENTO: 16ª sessão da CFO de 2022. DATA: 17/5/2022. LOCAL: Auditório da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista - Praça Hafiz Abi Chedid, 125.

ENDER

t ~

NOME: -"1-v,~
JLJ1tnJ1;,ç
A/
'

~

i

~

ENTIDADE/EMPRESA . & ~ ~
CARGO:

·

h~

/

40.1r-f1Jv

TELEFONE:

ENDEREÇO/ E-MAIL: Aa...it~~l..:...1::fb::J.~t:JK._,{-:::::.~~~~:i.......,.(lJ;...:..;çlai!::::it::~::J...._-----

/

NOME:
ENTIDADE/ EMPRESA:
CARGO:

TELEFONE:

ENDEREÇO/ E-MAIL:
/

/

/

/

/

NOME:
ENTIDADE/ EMPRESA:
CARGO:
ENDEREÇO/ E-MAIL:
/

/

/

/

TELEFONE:

/

NOME:

/

ENTIDA7
E/E
ESA:
CARGO:

TELEFONE:

l~EÇO / E-MAIL:

/

.

Lista de presença da 16ª sessão da CFO de 2022. Anexo JJJrW:.,f/

- fl .

..1_t_1_

/

