CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 43a SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Às 13h40 do dia 24 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
Tião do Fórum, vice-presidente, Fábio Nascimento e Rita Leme, membros,
foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos da 43a
sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Urbano no exercício. O edil Marco Leitão estava ausente por
suspeita de Covid-19 e a vereadora Fabiana Alessandri não participou por
estar em outra reunião. Foi cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas
de sessões anteriores: Foi aprovada por unanimidade, sem manifestações, a
ata da 42a sessão semanal desta comissão, realizada em 17 de novembro de
2021; 2 Análise de matérias em trâmite: 2.1 Em regime de urgência, com
prazo do relatar e da comissão até 30/1112021: 2.1.1 PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 28/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre
revogação da Lei n° 2.303, de 23 de setembro de 1988, que autorizou a
doação de terreno à Comunidade Filantrópica Greco-Brasileira "São
Demétrius". O parecer do relator Fábio Nascimento foi aprovado por
unanimidade; 2.1.2 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 29/2021, do
Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do artigo 1° da Lei
Complementar n° 718, de 02 de outubro de 2011. A relatora Fabia
Alessandri estava ausente, mas deixou seu parecer favorável, que foi
aprovado por unanimidade; 2.1.3 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
30/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre revogação da Lei
Complementar n° 155, de 26 de setembro de 1997, que autorizou a doação de
terreno a indústria. (Empresa Daniela Central Guarani Indústria de Panificação
Ltda). O parecer favorável da relatora Rita Leme foi aprovado por
unanimidade; 2.1.4 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 31/2021, do
Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do artigo 1° da Lei
Complementar n° 61, de 03 de dezembro de 1992. O relator Tião do Fórum
registrou parecer favorável e os demais edis aprovaram por unanimidade; 2.2
Em regime ordinário, com prazo do relator e da comissão até 25/11/2021:
2.2.1 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 10/2021, do vereador Quique
Brown, que dispõe sobre alterações da Lei n° 2.396, de 23 de fevereiro—dê
1989, e dá outras providências. A relatora Fabiana Alessandri estava ausente,
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mas deixou pedido de prorrogação de prazo por três semanas para emissão de
parecer. O autor da matéria, vereador Quique Brown, fez uso da palavra e
disse que o projeto, que se baseia em decisão do Supremo Tribunal Federal —
STF, está tramitando de forma muito lenta na Casa, visto que foi protocolado
em maio. Explicou que a Prefeitura está cobrando imposto de forma indevida e
que posteriormente terá que devolver esse dinheiro, daí a urgência de resolver
essa questão. Manifestou-se contrário à prorrogação de prazo por três
semanas, alegando que dessa forma a matéria só voltará à pauta em 2022, e
pediu à comissão para deliberar a realização de sessão extraordinária, para
que o projeto fosse votado e pudesse ir a Plenário ainda este ano. Em
resposta, o vice-presidente Tião do Fórum disse que a relatora estava ausente
e que por isso o pedido de prorrogação de prazo deveria ser respeitado.
Sugeriu que o autor encaminhasse requerimento à presidente Fabiana
Alessandri, mas o edil Quique Brown respondeu que a decisão de fazer ou
não uma sessão extraordinária é do colegiado. O vice-presidente Tião do
Fórum declarou que preferia aguardar o posicionamento da relatora e deferiu o
pedido de prorrogação; 2.3 Em regime ordinário, com prazo do relator até
24/1112021 e da comissão até 02/12/2021: 2.3.1 PROJETO DECRETO
LEGISLATIVO N° 03/2021, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi
Borboleta, que revoga o Decreto Legislativo n° 04, de 11 de maio de 2011. O
relator Marco Leitão estava ausente, mas deixou seu parecer favorável, que
foi aprovado por unanimidade; 2.3.2 PROJETO DE LEI N° 65/2021, do
vereador Ismael Brasilino, que acrescenta dispositivo à Lei n° 3.573, de 25 de
setembro de 2003. O parecer favorável do relator Tião do Fórum foi aprovado
por unanimidade; 2.3.3 PROJETO DE LEI N° 68/2021, do vereador Juninho
Boi, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à
Preservação do Patrimônio Público. O relator Fábio Nascimento emitiu
parecer favorável, mas sugeriu que a semana criada pelo autor foss
transformada em apenas um dia, para que esse trabalho de conscientização
pudesse realmente ser feito. O vice-presidente Tião do Fórum mencionou a
possibilidade de se fazer emenda e o relator Fábio Nascimento assentiu. O
parecer foi aprovado por unanimidade; 3 Recebimento de matérias para
designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer:
3.1 Em regime ordinário, com prazo do relator até 1°/12/2021 e da
comissão até 4/02/2021: 3.1.1 PROJETO DE LEI N° 67/2021, da vereadora
Rita Leme, que altera a Lei n° 4.803, de 14 de julho de 2021. (A referida lei
instituiu o Selo de Responsabilidade Social Parceiros das Mulheres). O
vereador Tião do Fórum foi designado como relator e já emitiu seu parecer
favorável, que foi aprovado por unanimidade; 4 Outros assuntos de
competência da comissão: O vice-presidente Tião do Fórum registrou a
presença de mães e pais que estão tendo problemas para matricular seus
filhos na Escola Estadual Desportista Inaldo Manta devido_ à falta de vagas.
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Explicou que esses alunos foram transferidos para outra unidade de ensino,
mas que, de acordo com os familiares, deveriam ter tido preferência nessa
escola que fica próxima ao bairro onde moram. O vereador Miguel Lopes fez
uso da palavra e sugeriu que os trabalhos da sessão fossem encerrados e que
a reunião com os pais fosse feita de forma apartada, com encaminhamento de
ofício aos órgãos competentes para tomada de providências. Os demais edis
acataram a sugestão; 5 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os
trabalhos desta sessão foram encerrados às 13h45, ficando os vereadores
convocados para a 44a sessão da CFO no exercício, a ser realizada neste
auditório em 1° de dezembro de 2021, a partir das 13h30. De tudo quanto
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistente de
houve, eu, Cf Ac..0.,
Gestão Legis ativa, lavrei a presente ata, revisada por 1W17,4 Lâ
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_Depanâmento de
Comunicação Institucional. Casa do Poder Legislativ6,30 de novembro de
2021.

Vic presí ente

FÁBIO NAiMENTO
Membro
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