CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 418 SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Às 13h40 do dia 10 de novembro 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, Tião do Fórum, vice-presidente, Fábio
Nascimento e Rita Leme, membros, foram declarados abertos, sob a
presidência do primeiro, os trabalhos da 41a sessão da Comissão de Finanças,
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício.
O edil Marco Leitão chegou no decorrer dos trabalhos. Logo no início, a
presidente Fabiana Alessandri cumprimentou a assessoria da Casa e as
pessoas que estavam acompanhando pela internet. Ato contínuo, foi cumprida
a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foram
aprovadas por unanimidade, sem manifestações, as atas das 398 e 40a
sessões semanais desta comissão, realizadas, respectivamente, em 27 de
outubro e 3 de novembro de 2021; 2 Análise de matérias em trâmite: 2.1 Em
regime especial, com prazo do relator até 3/11/2021 e da comissão até
11/11/2021: 2.1.1 PROTOCOLO GERAL N° 378/2021, contendo o Processo
TC-004617.989.18-1, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo
às contas da Prefeitura de Bragança Paulista, exercício de 2018. Relátor
designado: Marco Leitão. A presidente Fabiana Alessandri comunicou e
recebeu o Ofício CM-642/2021 do Executivo a respeito do assunto e que, a
partir da presente data, retomam-se os prazos do relator e da comissão: 17/11
e 25/11, respectivamente; 3 Recebimento de matérias para designação de
relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer: 3.1 Para
votação nas 178 e 188 sessões extraordinárias, a serem realizadas em
12/11/2021, próxima sexta-feira: 3.1.1 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 26/2021, do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar n° 882, de
12 de novembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de construções
clandestinas e irregulares na forma que especifica e dá outras providências.
Relator designado: Tião do Fórum; 3.2 Em regime ordinário, com prazo do
relator até 17/11/2021 e da comissão até 25/11/2021: 3.2.1 PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N° 10/2021, do vereador Quique Brown, que dispõe
sobre alterações da Lei n° 2.396, de 23 de fevereiro de 1989, e dá outras
providências. Relatora designada: Fabiana Alessandri; 3.2.2 PROJETO DE
LEI Ni' 48/2021, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que acrescenta
dispositivo à Lei n° 4.538, de 12 de agosto de 2016. Relator designado: Fábio
Nascimento; 3.2.3 PROJETO DE LEI N° 64/2021, de autoria da vereadora
Camila Marino da Saúde, que institui a Semana Municipal de Valorização da
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Família. Relator designado: Marco Leitão; 4 Presença de convidado: A
presidente Fabiana Alessandri informou que o secretário municipal de
Mobilidade Urbana havia confirmado sua presença na sessão de modo virtual,
mas não pôde honrar o compromisso em razão do Ato da Presidência n° 33, de
15 de julho de 2021, que revogou a possibilidade de participação on-line. Disse
também que a Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do
Consumidor — CJR convidou o mesmo secretário e a empresa JTP
Transportes, que assumiu as linhas de ônibus no município, para participarem
da sessão na próxima terça-feira, às 9h, e que os vereadores da CFO podem
elucidar suas dúvidas nessa ocasião; 5 Outros assuntos de competência da
comissão: A presidente Fabiana Alessandri informou que na próxima sessão,
dia 17 de novembro, será realizada audiência pública sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 27/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe
sobre o licenciamento de empresas do ramo de depósito de sucata ou ferro
velho, desmanche, desmonte, comércio de peças usadas, triagem de resíduos
e congêneres e dá outras providências; 6 Encerramento: Nada mais tendo
sido tratado, os trabalhos desta sessão foram encerrados às 13h45, ficando os
vereadores convocados para a 42a sessão da CFO no exercício, a ser
realizada neste auditório em 17 de novembro de 2021, a partir das 13h30. De
tudo quanto houve, eu, e .taan,
• (moa,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira,
Assistente de Gestão L tslativa, lavrei a presente ata, revisada por
knaAcizts,(\mod-tm 4 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, do Departamento Legislativo, e
Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de Comunicação Institucional.
Casa do Poder Legislativo, 11 de novembro de 2021.
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