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Econômico e Fomento ao Emprego do Município de Bragança Paulista,
instituído pela Lei Complementar nº 887/2019 e Decreto nº 3.607/2021.
(Empresa RW Uniformes Eireli); 2.5 Projeto de Lei Complementar nº
17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
autorização para doação de imóvel a empresa, no âmbito do Programa
de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Fomento ao Emprego
do Município de Bragança Paulista, instituído pela Lei Complementar nº
887/2019 e Decreto nº 3.607/2021. (Empresa JGG Chocolates
Artesanais Eireli); 2.6 Projeto de Lei Complementar nº 18/2022, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para
doação de imóvel a empresa, no âmbito do Programa de Incentivos ao
Desenvolvimento Econômico e Fomento ao Emprego do Município de
Bragança Paulista, instituído pela Lei Complementar nº 887/2019 e
Decreto nº 3.607/2021. (Empresa Tetrafite Fireproof Ltda.); 2.7 Projeto
de Lei Complementar nº 19/2022, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre a autorização para doação de imóvel a empresa, no
âmbito do Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e
Fomento ao Emprego do Município de Bragança Paulista, instituído pela
Lei Complementar nº 887/2019 e Decreto nº 3.607/2021. (Empresa
Farmina Pets Foods Brasil Ltda.). O relator Juninho Boi solicitou
prorrogação, por uma semana, do prazo para emissão dos pareceres,
justificando que foram recebidos, na presente data, alguns documentos
referentes às matérias em questão, os quais ainda serão analisados. O
vereador Marcolino deferiu o pedido, mencionando que se trata de
laudos. Disse que se trata de assunto importante para a cidade e que é
preciso cautela realmente; 2.8 Moção nº 64/2022, de autoria do
vereador Juninho Boi, que requer, por meio de apelo deste Legislativo
ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à construção de escola
municipal de educação infantil no Bairro Bom Retiro. O parecer
favorável da relatora Missionária Pokaia foi aprovado por unanimidade;
2.9 Moção nº 65/2022, de autoria da vereadora Camila Marino da
Saúde, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados, manifestando apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei nº
5.008/2020, de autoria do Deputado David Miranda, que modifica as leis
nºs. 13.460, de 26 de junho de 2017; 8.078, de 11 de setembro de 1990,
e 9.029, de 13 de abril de 1995, para vedar expressamente
discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero
em

banheiros,

vestiários

e

assemelhados,

nos

espaços

públicos,

estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Foi
aprovado pedido do relator Marco Antonio Marcolino de prorrogação,
por uma semana, do prazo para emissão do parecer; 2.1 O Projeto de
Lei nº 47/2022, de autoria da vereadora Camila Marino da Saúde, que
altera a Lei nº 4.859, de 07 de abril de 2022. (A referida lei instituiu o
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Programa de Educação Animal na Escola). Tendo em vista a ausência
do vereador Sidiney Guedes, foi aprovada a prorrogação, por uma
semana, do prazo para emissão do parecer; 3 Análise de matérias em
trâmite ordinário, com prazos de relataria até 9/8/2022 e da
comissão até 17/8/2022: 3.1 Moção nº 75/2022, de autoria do vereador
Jocimar Scotti, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao
Chefe do Poder Executivo, estudos visando à construção de pista de
Pump Track na Praça Benedicto dos Santos, localizada entre as ruas
Eriberto Curei, Zenovia Cioban e Hermelinda Maria da Conceição
Messias, na Cidade Planejada 1. O parecer favorável do relator Sidiney
Guedes foi aprovado por unanimidade; 3.2 Moção nº 76/2022, de
autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à reativação de trecho da antiga linha férrea
para implantação de percurso turístico com trem, nos moldes do
anteprojeto "Complexo Turístico-Cultural Saturnino Pacitti". O parecer
favorável da relatora Missionária Pokaia foi aprovado por unanimidade;
3.3 Moção nº 77/2022, de autoria da vereadora Camila Marino da
Saúde, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do
Poder Executivo, estudos visando à implantação do Programa Farmácia
Viva em Bragança Paulista. Foi aprovado pedido do relator Juninho Boi
de prorrogação, para a próxima sessão, do prazo para emissão do
parecer; 3.4 Projeto de Lei nº 53/2022, de autoria da vereadora
Missionária Pokaia, que altera a Lei nº 3. 768, de 16 de novembro de
2005. (A referida lei institui a semana municipal de saúde mental). O
parecer favorável do relator Natanael Ananias foi aprovado por
unanimidade. Na discussão, a vereadora Pokaia agradeceu e
cumprimentou o relator pelo belíssimo parecer e registrou que esteve
presente no evento "5° Mamaço", realizado Centro Cultural no último
sábado, dia 6 de agosto, oportunidade em que o tema em questão foi
bastante discutido; 4 Recebimento, designação de relatores e
notificação de prazos para emissão de pareceres a matérias
despachadas para análise da comissão, com prazo de relataria até
16/8/2022 e da comissão até 24/8/2022: 4.1 Projeto de Lei
Complementar nº 21/2022, de autoria do prefeito Amauri Sodré da
Silva, que autoriza o aporte de recursos para a modicidade tarifária do
serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do
Município de Bragança Paulista, e dá outras providências. Relator
designado: Sidiney Guedes; 4.2 Moção nº 78/2022, de autoria da
vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo deste Legislativo
ao Chefe do Poder Executivo, divulgação e concretização da Lei Federal
nº 14.364/2022, que garante direitos aos acompanhantes das pessoas
com prioridade de atendimento, nas condições que especifica. Relatora
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designada: Missionária Pokaia; 4.3 Moção nº 79/2022, de autoria da
vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo deste Legislativo
ao Chefe do Poder Executivo, adoção de providências para implantação
de acompanhamento integral para educandos da rede municipal de
ensino com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Relator
designado: Sidiney Guedes; 4.4 Moção nº 80/2022, de autoria da
vereadora Missionária Pokaia, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à construção
de escola municipal de educação infantil (creche) no Bairro Araras dos
Pereiras. Relator designado: Natanael Ananias; 4.5 Moção nº
81/2022, de autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi
Borboleta, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do
Poder Executivo, estudos visando à implantação de Hospital Público
Veterinário no Município. Relator designado: Junino Boi; 4.6 Projeto
de Lei nº 57/2022, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que
estabelece a obrigatoriedade de os estabelecimentos de saúde do
Município fixarem, em lugar visível, a lista dos médicos plantonistas.

Relatora designada: Missionária Pokaia; 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 (com prazo da comissão prorrogado até 9/8/2022): 5.1
Protocolo Geral nº 219/2022, de autoria do prefeito Amauri Sodré da
Silva, que dispõe sobre denominação de bem público. Foi lido o parecer
favorável à proposta de denominação de "Teatro Carlos Gomes" o
teatro existente nas dependências do Centro Cultural, localizado na Rua
Conselheiro Rodrigues Alves nº 249, esquina com a Rua Dona Consiglia
Stella Carrozzo e a Rua Dr. Albino Dantas, Centro, Bragança Paulista; 6

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 (com prazo da comissão até
11/8/2022): 6.1 Protocolo Geral nº 232/2022, de autoria do prefeito
Amauri Sodré da Silva, que dispõe sobre denominação de escola
municipal. Foi lido o parecer favorável à proposta de atribuição do nome
da Profa. Elisabeth Aparecida Nani Alessandri a escola municipal
situada

na

Estrada

Municipal Agostinho

Salaroli s/nº,

Bairro

Biriçá,

neste Município; 7 Para recebimento, análise e emissão de parecer,

com tramitação
e alterações
denominação a
(com prazo da

definida na Lei nº 2.779, de 22 de fevereiro de 1994,
posteriores, que dispõe sobre atribuição de
bens públicos municipais e dá outras providências
comissão até 18/8/2022): 7.1 Protocolo Geral nº
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240/2022, de autoria do vereador Marco Leitão, que dispõe sobre
denominação de bem público; 7.2 Protocolo Geral nº 243/2022, de
autoria da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que dispõe
sobre denominação de vias públicas; 7.3 Protocolo Geral nº 248/2022,
de autoria do vereador Cláudio Coxinha, que dispõe sobre denominação
de bem público. Após a abertura dos envelopes e o conhecimento das
propostas, a comissão decidiu por analisar e emitir os pareceres na
próxima sessão. Na sequência, o vereador Juninho Boi manifestou-se
a respeito do assassinato do atleta de Jiu-Jitsu, Leandro Lo,
comentando que eles eram amigos e adversários de tatame, no Brasil e
no exterior. Lembrou que Leandro Lo já esteve em Bragança Paulista
em sua academia, participando de seminário, e também o apoiou na
primeira campanha política em 2012. Lamentou o ocorrido, destacando
que o Brasil perdeu um grande atleta, oito vezes campeão mundial, em
discussão de alguns segundos em que a valentia prevaleceu. Disse
acreditar que ambos estavam embriagados, momento em que o tenente
da Polícia Militar atirou na testa de Leandro Lo. Registrou apelo às
pessoas que acompanham a comissão e aos jovens que estão
ingressando nas artes marciais a respeito das consequências, muitas
vezes fatais, do descontrole em situações de desentendimento.
Comentou que os atletas das artes marciais não precisam se testar,
pois sabem que estarão em vantagem. Destacou que no caso em
questão eram dois lutadores, mas um deles estava armado. "Bebida e
arma a gente sempre soube que não combina", declarou. Reforçou
apelo para que as pessoas não se descontrolem, lembrando que em
alguns segundos de raiva vidas são colocadas em risco. Disse ter feito
ofício particular à Secretaria de Segurança Pública do Estado e às
polícias civil e militar, pedindo que se faça justiça, uma vez que não se
tratou de legítima defesa, poi·s.. _ no momento do disparo já haviam
separado os envolvidos. Disse que ele já atuou como segurança em
locais onde eram realizadas baladas e sente que essa categoria é
discriminada, pois perante um juiz, nos autos, sempre perdem. Opinou
que por eles terem vantagem técnica e serem mais fortes não se faz
justiça. Adiantou que também se manifestaria a respeito na tribuna
durante a 28ª sessão ordinária. O vereador Marcolino cumprimentou o
colega pelo registro e destacou que um dos envolvidos perdeu a vida e
o outro a expectativa de vida, visto que será preso, e que a família de
ambos sofre muito com tudo isso. Disse observar que o ser humano não
tem mais paciência e que em muitos momentos e situações dez
segundos de pausa seriam suficientes para evitar o pior. O vereador
Juninho referiu-se à proposta de liberação do porte de armas e ao fato
de um tenente, filho de um coronel, não estar preparado para uma
discussão e atirar na cabeça, ressaltando que isso foi execução. Tendo
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132

~
,

• )1v

j

J~

J-

D
1

\ ••

o vereador Marcolino comentado que se imagina que um tenente teria
um treinamento melhor para o uso de arma do que o cidadão comum, o
vereador Juninho concordou, opinando que a sociedade, em sua
grande maioria, não está preparada para essa liberação. Finalizando,
disse ser importante deixar essa mensagem para reflex - o sobre o
ocorrido. Nada mais tendo sido tratado, a ses~A' foi
larada
encerrada às 13h48. De tudo quanto houve, eu, _....:~
~ :......::....~ ~ ~ ==----
Thereza Paula de Moraes Lugli, Assistente ~tão Le islativa A,
lavrei a presente ata, revisada por l\'Y'QA~ ~ 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. Durante a sessão, foi registrada a presença
do vereador Claudio Coxinha, do Sr. Mauro Aparecido Garcia Banhos,
Chefe de Divisão de Assuntos Parlamentares, e do estagiário Luís
Eduardo Sabatini, ambos da Prefeitura Municipal da Estância de
Bragança Paulista. Assessoraram os trabalhos desta sessão os
servidores Erika Regina Leonetti e Thereza Paula de Moraes Lugli, do
Departamento Legislativo,
e Jaqueline Montoya Mariano,
do
Departamento de Comunicação Institucional. Acompanharam a sessão
os assessores de vereador: João Alberto Siqueira Donula, Thyago
Arthur Higgins Domingues e Giovanna Soares Ardanuy. Casa do Poder
Legislativo, 9 de agosto de 2022.
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