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CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 3a SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIOECONÔMICOS
(CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 31 DE JULHO DE 2020

Às 14h01 do dia 31 de julho de 2020, no plenário da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125, teve
início a 3a sessão da Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos
(CAS) no corrente exercício, presidida pelo vereador Tião do Fórum. Em razão
das medidas de isolamento social para prevenção da disseminação do novo
coronavírus (Covid-19), e conforme o disposto no Ato da Mesa n° 09, de 22 de
junho de 2020, participaram virtualmente da sessão os edis Moufid Doher, vicepresidente, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos e Quique Brown, membros. O
vereador e membro Ditinho Bueno do Asilo esteve ausente da sessão. Foi
cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: foi
colocada em discussão a ata da 2a reunião mensal da CAS, realizada em 24 de
junho de 2020. Sem manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade; 2
Registro de correspondências: Foi registrado o recebimento do Balancete
Orçamentário (despesas) referente ao mês de junho de 2020, enviado pelo
Departamento Financeiro da Câmara. Consultados sobre o uso da palavra para
tratar de assuntos pertinentes à comissão, não houve manifestação dos
vereadores. Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos foram encerrados às
14h08. De tudo o que houve, eu, e&,.,
e(
.a.--,- Cecília Selma Basani,
Assistente de Gestão Legislativa, lavr
a presente ata, revisada por
kAA,J1,- , 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 a
servidora Thereza Paula de Moraes Lugli, do Departamento Legislativo, e
Jaqueline Montoya Mariano e Hiroyoshi Torres
ãwa, do Departamento de
Comunicação Institucional. Casa do Poder
islat o, 31 de julho de 2020.
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