CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 35a SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 29 DE SETEMBRO DE 2021

Às 13h35 do dia 29 de setembro 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 Rita Leme,
membro, foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos
da 35a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos
e Desenvolvimento Urbano no exercício. O vereador Marco Leitão não
participou por estar em reunião com munícipes e o edil Fábio Nascimento
chegou no decorrer dos trabalhos. Logo no início, a presidente Fabiana
Alessandri cumprimentou os servidores da Casa e as pessoas que estavam
acompanhando pela internet. Ato contínuo, foi cumprida a seguinte pauta: 1
Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada por unanimidade,
sem manifestações, a ata da 34a sessão semanal desta comissão, realizada
em 22 de setembro de 2021; 2 Análise de matérias em trâmite: 2.1 Em
regime ordinário, com prazo do relator até 29/9/2021 e da comissão até
7/10/2021: 2.1.1 MOÇÃO N° 107/2021, da vereadora Missionária Pokaia, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo,
estudos visando à implantação de espaço para higiene pessoal e lavagem de
vestimentas destinada às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade do
Município. O parecer favorável do relator Fábio Nascimento foi aprovado por
unanimidade, sem manifestações; 2.1.2 MOÇÃO N° 108/2021, da vereadora
Rita Leme, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à realização de parcerias entre o Fundo Social de
Solidariedade e entidades assistenciais e educacionais para inserção laborai
das pessoas com deficiência. A relatora Fabiana Alessandri registrou parecer
favorável e cumprimentou a autora da moção, destacando a importância do
apelo e a luta da colega pela causa. A vereadora Rita Leme agradeceu à
relatora e comentou que há vagas no mercado de trabalho, mas que as
pessoas com deficiência ficam inseguras para assumi-las, daí a necessidade
de se investir em capacitação. O parecer foi aprovado por unanimidade; 2.1.3
MOÇÃO N° 109/2021, da vereadora Camila Marino da Saúde, que requer, por
meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando
ao fornecimento gratuito de óculos de grau para os estudantes da Rede
Municipal de Ensino diagnosticados com problemas oftalmológicos. O parecer
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favorável do relator Fábio Nascimento foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações; 2.1.4 MOÇÃO N° 110/2021, do vereador Marcos Roberto dos
Santos, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à instalação de uma unidade do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial - Senac no Município. A relatora Fabiana
Alessandri registrou parecer favorável e os demais edis aprovaram por
unanimidade; 2.1.5 PROJETO DE LEI N° 54/2021, do Executivo Municipal, que
institui o Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE. O parecer
favorável da relatora Fabiana Alessandri foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações; 2.1.6 MOÇÃO N° 111/2021, da vereadora Gislene Cristiane
Bueno - Gi Borboleta, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe
do Poder Executivo, estudos visando à criação do Cadastro Municipal de
Protetores e Cuidadores de Animais em Situação de Abandono ou Risco. O
relator Marco Leitão estava ausente, mas deixou seu parecer favorável, que
foi aprovado por unanimidade; 2.1.7 MOÇÃO N° 112/2021, da vereadora Rita
Leme, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à realização de um censo para levantamento de
dados socioeconõmicos da população com deficiência residente em nosso
Município. O parecer favorável do relator Tião do Fórum foi aprovado por
unanimidade. Na discussão, a presidente Fabiana Alessandri cumprimentou a
autora da moção e disse que já passou da hora de ter esses dados, até para
nortear políticas públicas focadas na qualidade de vida dessa população; 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 6/10/2021 e da comissão até 14/10/2021: 3.1.1 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. Relator designado: Fábio Nascimento;
3.1.2 PROJETO DE LEI N° 53/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Relator
designado: Tião do Fórum; 3.1.3 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. Relatora designada:
Rita Leme; 3.1.4 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 Educacional Cultural e de Integração Social
Residência Inclusiva Rosa Maria, bem como dos veículos utilizados pelos
acolhidos da instituição. Relatora designada: Rita Leme; 3.1.5 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.
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Relatora designada: Fabiana Alessandri; 3.1.6 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. Relator designado: Marco Leitão; 3.1.7 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". Relator
designado: Fábio Nascimento; 3.1.8 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. Relator designado: Tião do Fórum; 3.1.9
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. Relatora designada: Fabiana Alessandri; 3.1.10
PROJETO DE LEI N° 59/2021, do Executivo Municipal, que institui a Semana
do Empreendedorismo no Município de Bragança Paulista e dá outras
providências. Relatora designada: Rita Leme; 3.1.11 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.) Relator designado:
Marco Leitão; 4 Outros assuntos de competência da comissão: A
presidente Fabiana Alessandri lembrou a todos da reunião com o chefe da
Divisão de Regularização de Parcelamento do Solo - Resolo, Sr. Rafael de
Oliveira, a ocorrer naquele mesmo dia, após a sessão, na Prefeitura. Ato
contínuo, pediu à assessoria para adiar por um tempo a participação na
comissão do secretário municipal de Serviços e da empresa Volts Multi-Service
Energia, responsável pela troca de lâmpadas queimadas no município; 5
Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos desta sessão foram
encerrados às 13h47, ficando os vereadores convocados para a 36a sessão da
CFO no exercício, a ser realizada neste auditório em de outubro de 2021, a
partir das 13h30. De tudo quanto houve, eu, r - Glaucia
Mariana Cesila Ferreira, Assistente de Gestão Legisla • a, lavrei a presente ata,
I-) Marcelo Martins, Especialista em Gestão
revisada por 11mc,t4uÂ
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 Gabriel
Pedro Moriondo, do Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do
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Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder Legislativo, 4 de
outubro de 2021.
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Presidente
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Membro
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LISTA DE PRESENÇA
EVENTO: 35a sessão da CFO de 2021. DATA: 29/09/2021. LOCAL: Auditório da Câmara Municipal
da Estância de Bragança Paulista — Praça Hafiz Abi Chedid, 125.

NOME:

fnail-jvC.--,

ENTIDADE / EMPR A:
CARGO:
ENDEREÇO / E'-MAIL

TELEFONE:

L )

OC

1
(1,3k)

NOME:
ENTIDADE / EMPRESA:
CARGO:

TELEFONE:

ENDEREÇO / E-MAIL:

NOME:
ENTIDADE / EMPRESA:
LEFONE:

CARGO:
ENDEREÇO / E-MAIL:

NOME:
ENTIDADE / EMPRESA:
CARGO:

TELEFONE:

ENDEREÇO / E-MAIL:

NOME:
ENTIDAD MPRESA:
TELEFONE:

CAR
EREÇO / E-MAIL:

I •

Lista de presença da 35a sessão da CFO de 2021. Anexo

ÁAnWe,

- fl.

/1

