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EDITAL N° 122/2021

Assunto: convocação da 36a sessão da Comissão Permanente de Finanças,
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício de
2021.
Pelo presente, ficam os senhores vereadores integrantes da Comissão Permanente
de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano
convocados para participar da 36a sessão do corrente ano, a ser realizada em 6
(seis) de outubro de 2021, quarta-feira, com início às 13h30, na sede da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n°
125, neste município.
Membros: Fabiana Alessandri, presidente, Tião do Fórum, vice-presidente, Fábio
Nascimento, Marco Leitão e Rita Leme, membros.
Pauta:
1

Deliberação de atas de sessões anteriores;

2

Análise de matérias em trâmite:

2.1

Adiada:

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;
2.2

Em regime ordinário:

PROJETO DE LEI N° 50/2021, da vereadora Rita Leme, que altera a Lei n° 4.789,
de 23 de junho de 2021 e dá outras providências;
PROJETO DE LEI N° 53/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura
de crédito adicional especial e dá outras providências;

Edital de convocação da 36' sessão da CFO de 2021 - fl.1/3

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PROJETO DE LEI N° 55/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração
do Anexo VII, da Lei Municipal n° 4.733, de 7 de julho de 2020, e dá outras
providências;
MOÇÃO N° 114/2021, da vereadora Missionária Pokaia, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à concessão
de isenção de pagamento da taxa de estacionamento nas áreas especiais
conhecidas como "zona azul", aos veículos oficiais da Associação Educacional
Cultural e de Integração Social Residência Inclusiva Rosa Maria, bem como dos
veículos utilizados pelos acolhidos da instituição;
MOÇÃO N° 117/2021, do vereador Jocimar Scotti, que requer, por meio de apelo
deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à construção de
quadra poliesportiva ou de miniciles no Jardim Dr. Júlio de Mesquita Filho;
MOÇÃO N° 118/2021, da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação de
bicicletários em diversos pontos da ciclovia da Avenida dos Imigrantes, bem como
de sinalização eficaz e realização de campanhas de conscientização sobre o uso
seguro da ciclovia;
MOÇÃO N° 119/2021, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos
visando disponibilizar gratuitamente, aos animais domésticos das família de baixa
renda, as vacinas polivalentes "V8 para cães" e "V4 para gatos";
PROJETO DE LEI N° 57/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre revogação
de dispositivos da Lei n° 2.242, de 25 de abril de 1988;
PROJETO DE LEI N° 58/2021, do Executivo Municipal, que institui o benefício
Auxílio-Aluguel, fixa os valores limites e regulamenta as condições, os
procedimentos para a sua concessão, a manutenção e a forma de pagamento do
auxílio financeiro;
PROJETO DE LEI N° 59/2021, do Executivo Municipal, que institui a Semana do
Empreendedorismo no Município de Bragança Paulista e dá outras providências;
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/2021, do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a revogação da Lei Complementar n° 417, de 12 de maio de 2004, que
autorizou a doação de terreno a indústria. (LUMA Turismo Ltda.)
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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, 29 de setembro de 2021.

kc
FA: AN • 2abbANDRI
Presidente

parcelo M rtins
Especialis em Gestão Legislativa

Glaucia Mariana Cesila Ferreira
Assistente de Gestão Legislativa

Edital de convocação da 36a sessão da CFO de 2021 - f1.3/3

