CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 12ªSESSÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE JUSTIÇA, REDAÇÃO,
DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO
CONSUMIDOR (CJR)
DATA: 19 DE ABRIL DE 2022

Às 13h07 do dia 19 de abril de 2022, no Auditório Vereador
José Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança
Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125, com a
presença dos vereadores Marco Antonio Marcelino, presidente,
Sidiney Guedes, vice-presidente, Juninho Boi, Missionária Pokaia e
Natanael Ananias, membros, foram declarados abertos, sob a
presidência do primeiro, os trabalhos da 12ª sessão da Comissão
Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do
Consumidor (CJR) no exercício de 2022. Em seguida, foi cumprida a
seguinte pauta: 1 Foi aprovada por unanimidade, sem manifestações
na discussão, a ata da 11ª sessão semanal da comissão no
exercício de 2022, realizada em 12 de abril de 2022; 2 Análise de
matéria adiada em trâmite, em regime ordinário, com prazos de
relataria e da comissão até 19/4/2022: 2.1 Moção nº 23/2022, de
autoria da vereadora Camila 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.
O relator Sidiney Guedes solicitou prorrogação do prazo para
emissão do parecer, justificando que ainda não foi possível se
reunir com servidora da Secretaria Municipal de Educação para
tratar da solicitação da matéria ora em apreciação. O presidente
Marcolino deferiu o pedido de prorrogação, informando que este
seria encaminhado para a Presidência da Casa, visto que
ultrapassa o prazo estabelecido para a comissão; 3 Análise de
matérias em trâmite, em regime ordinário, com prazos de ~
relataria até 19/4/2022 e da comissão até 27/4/2022: 3.1 Moção
nº 33/2022, de autoria do vereador Jocimar Scotti, que requer, por
'
meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo,
estudos para implantação de Academia ao Ar Livre na área verde
~
localizada nas proximidades do r;º 431 da Alameda das Paineiras Residencial Vem Viver - Jardim Aguas Claras. O parecer favorável
do relator
Marco Antonio
Marcolino foi
aprovado por
unanimidade; 3.2 Moção nº 34/2022, de autoria da vereadora
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