CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 36' SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE OUTUBRO DE 2021

Às 13h50 do dia 6 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, Tião do Fórum, vice-presidente, e Marco
Leitão, membro, foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os
trabalhos da 36a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras,
Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício. O edil Fábio
Nascimento esteve ausente e a vereadora Rita Leme chegou no decorrer dos
trabalhos, porque estava visitando uma associação para pessoas com
deficiência em Campinas. Foi cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de
atas de sessões anteriores: Foi aprovada por unanimidade, sem
manifestações, a ata da 35a sessão semanal desta comissão, realizada em 29
de setembro de 2021; 2 Recebimento de matéria em regime especial, para
designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer:
prazo do relator até 21/10/2021 e da comissão até 5/11/2021: 2.1 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. Relatora designada: Rita Leme; 3 Participação de munícipe:
Foi registrada a presença do munícipe Kildare Costa da Cunha, empresário e
morador do Bairro do Agudo, que fez uso da palavra e explicou o seu
problema. Disse que há 10 anos regularizou com recursos próprios a estrada
principal do bairro, denominada Francisca de Oliveira Assis, mas que agora, ao
tentar fazer o mesmo com o caminho que dá acesso a sua propriedade, teve o
pedido negado pela Prefeitura, sob a alegação de que o local carece de
rotatória. Opinou que não existe essa necessidade, até por se tratar de área
rural e porque a estrada termina na sua propriedade, e deixou claro que os
terrenos não são clandestinos, tanto que os moradores pagam impostos.
Contou também que o ex-vereador Cláudio Moreno tentou ajudá-lo, mas não
obteve sucesso, e afirmou que agora, devido a toda essa situação, a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp se
recusa a fazer instalação de rede no local, alegando que a estrada não é
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regularizada. Explicou que está sem água, inclusive para lavar o seu canil, e
que, após conversar novamente na Prefeitura, recebeu da Secretaria Municipal
de Planejamento um parecer bastante vago, que não foi aceito pela Sabesp.
Ao final, pediu a ajuda dos vereadores para solucionar essa questão. A
presidente Fabiana Alessandri agradeceu ao munícipe, comentou que a
situação é desesperadora e sugeriu que fosse agendada reunião urgente da
comissão com a Secretaria Municipal de Planejamento, a fim de resolver esse
assunto o mais rápido possível. Os edis aprovaram a sugestão. Ato contínuo, o
vereador Marco Leitão explicou que existe todo um procedimento para a
instalação de rede de água e confirmou que o parecer da Secretaria Municipal
de Planejamento é vago. Disse que a Sabesp fica com receio de atender ao
munícipe e ser processada pelo Ministério Público e pela Prefeitura, que não
deixa claro no documento se a instalação pode ser feita ou não. Ao final,
afirmou que vai levar novamente essa demanda aos gerentes da companhia; 4
Análise de matérias em trâmite: 4.1 Em regime ordinário, com prazo do
relator e da comissão prorrogados até hoje, 6/10/2021: 4.1.1 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. O relator Fábio Nascimento estava ausente, mas deixou pedido
de prorrogação de prazo por quatro semanas para emissão de parecer. A
comissão aprovou a solicitação; 4.2 Em regime ordinário, com prazo do
relator até 6/10/2021 e da comissão até 14/10/2021: 4.2.1 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. O relator Fábio Nascimento estava
ausente, mas deixou o seu parecer favorável, que foi aprovado por
unanimidade; 4.2.2 PROJETO DE LEI N° 53/2021, do Executivo Municipal, que
dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O
parecer favorável do relator Tião do Fórum foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações; 4.2.3 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. A relatora Rita Leme registrou parecer
favorável e a comissão aprovou por unanimidade; 4.2.4 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 Educacio
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Cultural e de Integração Social Residência Inclusiva Rosa Maria, bem como
dos veículos utilizados pelos acolhidos da instituição. O parecer favorável da
relatora Rita Leme foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 4.2.5
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. A relatora Fabiana Alessandri registrou parecer favorável e a
comissão aprovou por unanimidade; 4.2.6 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. O
parecer favorável do relator Marco Leitão foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações; 4.2.7 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 famílias de baixa renda, as vacinas polivalentes "V8 para cães"
e "V4 para gatos". O relator Fábio Nascimento estava ausente, mas deixou o
seu parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade; 4.2.8 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. O relator Tião do Fórum
registrou parecer favorável e a comissão aprovou por unanimidade; 4.2.9
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. O parecer favorável da relatora Fabiana Alessandri foi
aprovado por unanimidade; 4.2.10 PROJETO DE LEI N° 59/2021, do Executivo
Municipal, que institui a Semana do Empreendedorismo no Município de
Bragança Paulista e dá outras providências. A relatora Rita Leme registrou
parecer favorável e a comissão aprovou por unanimidade; 4.2.11 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.). O parecer
favorável do relator Marco Leitão foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações; 5 Recebimento de matérias para designação de relatoria e
notificação de prazos para emissão de parecer: 5.1 Em regime ordinário,
com prazo do relator até 13/10/2021 e da comissão até 21/10/2021: 5.1.1
MOÇÃO N° 120/2021, do vereador Ismael Brasilino, ao Exmo. Sr. Cartão
Pignatari, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
manifestando apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei n° 520/2021, de autoria
da Deputada Janaina Paschoal, que concretiza a absoluta prioridade para a
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saúde das crianças, mediante a garantia de atendimento por pediatra, seja no
âmbito dos atendimentos feitos pelas equipes de Saúde da Família, seja nas
Unidades Básicas de Saúde. Relatora designada: Rita Leme; 51.2 MOÇÃO
N° 121/2021, do vereador Ismael Brasilino, ao Exmo. Sr. Carlão Pignatari,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando
apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei n° 46/2021, de autoria do Deputado
Tenente Coimbra, que dispõe sobre a anistia das multas administrativas
aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do
enfrentamento ao COVID-19 em todo o Estado de São Paulo. Relator
designado: Fábio Nascimento; 5.1.3 MOÇÃO N° 122/2021, da vereadora
Missionária Pokaia, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe
do Poder Executivo, estudos visando à instituição do "Programa Criança
Segura" nas escolas da rede Municipal de Ensino do Município. Relator
designado: Marco Leitão; 5.1.4 MOÇÃO N° 125/2021, da vereadora Camila
Marino da Saúde, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do
Poder Executivo, estudos visando ao envio a essa Casa de Projeto de Lei
dispondo sobre o funcionamento de empresas do ramo de recepção de sucatas
ou ferro velho (reciclagem), desmanche, comércio de peças usadas, triagem de
resíduos e congêneres. A presidente Fabiana Alessandri se autodesignou
relatora da matéria e emitiu parecer favorável, afirmando que já tem
conhecimento do assunto e que a autora havia feito um projeto nesses
mesmos moldes, mas foi orientada pelo Jurídico da Casa a transformá-lo em
moção. O parecer foi aprovado por unanimidade; 6 Outros assuntos de
competência da comissão: A presidente Fabiana Alessandri informou que a
participação do gerente dos Correios, João Marcos Ralise, na comissão ficou
agendada para o dia 20 de outubro. Ato contínuo, o vereador Marco Leitão
voltou a falar da demanda trazida pelo munícipe e sugeriu que fosse agendada
reunião na Sabesp para tratar do assunto. A presidente Fabiana Alessandri
propôs então que a Sabesp fosse convidada a participar da reunião na
Prefeitura junto à Secretaria Municipal de Planejamento e os edis aprovaram a
ideia; 7 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos desta
sessão foram encerrados às 14h13, ficando os vereadores convocados para a
37a sessão da CFO no exercício, a ser realizada neste auditório em 13 de
outubro de 2021, a partir das 13h30. De tudo quanto houve, eu,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, AssIstentelle Gestão
Lei4 s ativa, lavrei a presente ata, revisada por lkiv,a,‘ cdil6 t-^0-4/1-,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 Muriel Mitsuco Kogima Kiyuna, do Departame
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Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de Comunicação
Institucional. A assessora de vereador Fabiana Bueno de Oliveira Santos
também acompanhou a sessão. Casa do Poder Legislativo, 8 de outubro de
2021.

F IANA A ES A RI
Presidente
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