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EDITAL Nº 38/2022

Assunto: convocação da 8ª sessão da Comissão Permanente de Justiça, Redação,

Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor no exercício de 2022.
Pelo presente, ficam convocados os vereadores integrantes da Comissão
Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para a
8ª sessão do corrente ano, a ser realizada em 22 (vinte e dois) de março de 2022,
terça-feira, com início às 13h00, no Auditório Vereador José Nantala Bádue da
Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi
Chedid nº 125.
Membros: Marco Antonio Marcolino, presidente, Sidiney Guedes, vice-presidente,
Juninho Boi, Missionária Pokaia e Natanael Ananias, membros.
Pauta:
1

Deliberação de atas de sessões anteriores;

Registro de elaboração e/ou deliberação de Nova Redação e/ou Redação
Final de matérias aprovadas em sessões plenárias anteriores;

2

3

Matérias em trâmite, para análise e emissão de pareceres;

3.1

Adiadas:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2021, de autoria do prefeito Jesus Adi~
Abi Chedid, que dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir (OODC) e
outorga onerosa de alteração de uso de Solo (OOAUS), cria o F7
ndo e,....,.,.
Desenvolvimento Urbano e dá outras providências;
,

\
PROJETO DE LEI Nº 4/2022, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que dispõe

sobre obrigações das Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas OTTCs, nos termos que especifica;
PROJETO DE LEI Nº 11/2022, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que dispõe
sobre a proibição da exigência de apresentação de cartão de vacinação contra a
COVID-19 para exercício de direitos e dá outras providências;

\
\
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PROJETO DE LEI Nº 12/2022, de autoria da vereadora Camila Marino da Saúde,
que dispõe sobre restrições à nomeação de membros dos conselhos instituídos no
âmbito do Município de Bragança Paulista e dá outras providências;
PROJETO DE LEI Nº 18/2022, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que institui o
Dia Municipal do Colecionador e Atirador Desportivo;

3.2

Em regime ordinário:

PROJETO DE LEI Nº 19/2022, de autoria dos vereadores Claudio Coxinha, Fábio
Nascimento, Ismael Brasilino, Marcos Roberto dos Santos, Missionária Pokaia,
Natanael Ananias e Sidiney Guedes, que dispõe sobre a demarcação de vagas de
estacionamento para veículos em frente a templos religiosos e dá outras
providências;

MOÇÃO Nº 15/2022, de autoria do vereador Sidiney Guedes, que requer, por meio
de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando enviar a
esta Casa projeto de lei instituindo o "Programa Protecão", destinado à
disponibilização de estrutura, com dormitórios, bebedouros e comedouros, nas
praças, áreas de lazer e calçadas públicas para cães em situação de rua;
PROJETO DE LEI Nº 20/2022, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi
Borboleta, que institui o Dia Municipal da Fundação da 16ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, em Bragança Paulista;

MOÇÃO Nº 16/2022, de autoria do vereador Sidiney Guedes, que requer, por meio
de apelo, deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
possibilidade de atrair para o Poder Executivo a gestão do Plano de Assistência à

..

Bragança Paulista e Região - SISMUB;

MOÇÃO Nº 17/2022, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi
Borboleta, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Excelentíssimo Senhor
Edmir José Abi Chedid, Deputado à Assembleia Legislativa do estado de São Paulo,
apresentação de projeto de lei visando à criação do Sistema Único de Saúde Animal
(SUS-Animal);
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MOÇÃO Nº 18/2022, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à conjugação
de esforços com a Rede Estadual de Ensino , para garantir uma transição tranquila
do Ensino Fundamental para o Ensino Médio às crianças, e em especial àquelas
com deficiência;
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2022, de autoria das vereadoras Fabiana
Alessandri e Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que institui a Frente
Parlamentar para debater especificamente assuntos relativos aos serviços e
demandas de tratamento oncológico - FREPAATO, nos termos da Resolução nº. 03
de 11 de agosto de 2021;
PROJETO DE LEI Nº 21/2022, de autoria do vereador Quique Brown, que inclui o
Encontro de Bateras enquanto atividade integrante do Festival de Inverno no
Calendário de Eventos do Município;
MOÇÃO Nº 19/2022, de autoria dos vereadores Claudio Coxinha, Fábio Nascimento,
Ismael Brasilino, Marcos Roberto dos Santos, Missionária Pokaia, Natanael Ananias
e Sidiney Guedes, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do
Poder Executivo, estudos visando à construção de um Centro de Convenções em
Bragança Paulista;
4
Recebimento, designação de relatores e notificação de prazos para emissão
de pareceres a matérias despachadas para análise da comissão:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2022, de autoria do prefeito Jesus Adib
Abi Chedid, que cria a Zona Especial de regularização fundiária Sol e Vida - Zerf
Sol e Vida e dá outras providências;

:_ ~

MOÇÃO Nº 20/2022, de autoria da vereadora Missionária Pokaia, que requer, por
meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
implantação de parque infantil de madeira, de quiosques e de quadra com grama
sintética coberta no miniciles da Rua Vicente Garisto - Bairro do Torozinho

1
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MOÇÃO Nº 21/2022, de autoria da vereadora Camila Marino da Saúde, ao Exmo. Sr.
Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, manifestando apoio deste
Legislativo ao Projeto de Lei nº. 7.364/2014, de autoria da Deputada Federal Carmen
Zanotto, com substitutivo da Deputada Federal Soraya Santos, que altera a Lei
9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar prazo para oferecimento de
métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização

MOÇÃO Nº 22/2022, de autoria da vereadora Camila Marino da Saúde, ao Exmo. Sr.
Carlão Pignatari, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
manifestando apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei nº 640/2020, de autoria do
Deputado Carlos Cezar, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais e
maternidades públicas e privadas prestarem, aos pais e responsáveis, treinamento e
capacitação sobre primeiros-socorros em casos de engasgamento, aspiração de
corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos;
MOÇÃO Nº 23/2022, de autoria da vereadora Cam ila Marino da Saúde, que requer,
por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos para
enviar a esta Casa projeto de lei visando à inclusão de artigos na Lei Municipal nº
4.824, de 14 de outubro de 2021, que institui o Programa Municipal de Alimentação
Escolar - PMAE;
MOÇÃO Nº 24/2022, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi, ao
Exmo. Sr. Edmir José Abi Chedid, Deputado à Assembleia Legislativa do Estado~
São Paulo, manifestando aplausos deste Legislativo, pela iniciativa do projeto de Ie·,
sancionado pelo Governador João Dória, que declara de utilidade pública a "~
aro,,
D'Ajuda - Associação de Proteção aos Animais", com sede no Município
- \
Bragança Paulista;
\
MOÇÃO Nº 25/2022, de autoria do vereador Fábio Nascimento, que requer, por meio
de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder executivo, estudos visando à
construção de quadra poliesportiva society no Bairro Maranata;

.' , f

5
Para análise e emissão de parecer, com tramitação definida na Lei nº 2.779,
de 22 de fevereiro de 1994, e alterações posteriores, que dispõe sobre atribuição de

denominação a bens públicos municipais e dá outras providências:

4
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PROTOCOLO GERAL Nº 57/2022, referente a proposição de denominação de bem
público, de autoria dos vereadores José Gabriel Cintra Gonçalves e Natanael
Ananias;
PROTOCOLO GERAL Nº 58/2022, referente a proposição de denominação de bem
público, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta;
Para recebimento, análise e emissão de parecer, com tramitação definida na
Lei nº 2.779, de 22 de fevereiro de 1994, e alterações posteriores, que dispõe sobre
atribuição de denominação a bens públicos municipais e dá outras providências:
6

PROTOCOLO GERAL Nº 63/2022, referente a proposiçao de denominação de
escola municipal, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid;
7

Registro de correspondências recebidas;

Participação de convidados e/ou discussão sobre outros assuntos de
interesse da comissão.

8

Ca a do Poder Legislativo, 15 de março de 2022.

MARCOLINO

ão Legislativa

Erik Regina Leonetti

Esp cialista em Assessoria
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