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ATA DA 13 SESSÃO SOLENE DE 2021
INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA E POSSE DOS
ELEITOS PARA O MANDATO DE 2021 A 2024
DATA DE REALIZAÇÃO: 1° DE JANEIRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

Às 20h10 do dia 1° de janeiro de 2021, sob a coordenação da
mestre de cerimônias, Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de
Comunicação Institucional, teve início, nos termos dos artigos 13 e 62 da Lei
Orgânica do Município, a sessão solene de posse dos vereadores,
prefeito e vice-prefeito eleitos para o mandato de 2021 a 2024 —
instalação da legislatura de 2021 a 2024. Foram convidados para
ocuparem seus lugares no plenário os vereadores eleitos em 15 de novembro
de 2020 e diplomados pela Justiça Eleitoral em 17 de dezembro de 2020:
Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, do Partido Liberal (PL); Miguel
Francisco Lopes, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Fabiana Alessandri,
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Sebastião Garcia Amaral, do
Democratas (DEM); Gislene Cristiane Bueno, do Democratas (DEM); Luiz
Henrique Camargo Duarte, do Partido Verde (PV); Rita Rosângela Leme de
Oliveira, do Democratas (DEM); Olinda Filomena Pocaia, do Patriota; Marcos
Roberto dos Santos, do Podemos (PODE); Claudio Manoel das Chagas, do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Fábio Miquéias do Nascimento, do
Republicanos; Eduardo Simões de Oliveira, do Patriota; Camila Corrêa
Marino, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Fabiano Júnior Leite de
Souza, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Ismael da Silva Brasilino, do
Partido Social Democrático (PSD). Em seguida, foi composta a Mesa de
Honra, conforme segue: Sr. José Gabriel Cintra Gonçalves, do Democratas
(DEM), eleito para o cargo de vereador com o maior número de votos no
pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020, que presidiu os trabalhos da
presente sessão; e os senhores Marco Antonio Leitão Xavier, do Democratas
(DEM); e Marco Antonio Marcolino, do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), designados pelo Presidente para secretariarem o'
trabalhos. Consignados os ritos iniciais pelo cerimonial, o Presidente da
solenidade, Sr. José Gabriel Cintra Gonçalves, proferindo a invocação
regimental, declarou abertos os trabalhos da sessão solene e, nos termos da
Resolução n° 06/2004, o Sr. Marco Antonio Marcolino procedeu à leitura de
mensagem da Bíblia. Na sequência, foi executado o Hino Nacional Brasileiro
e, após, o Hino de Bragança Paulista. Dando continuidade, o Sr. José
Gabriel Cintra Gonçalves comunicou que o Dr. Jesus Adib Abi Chedid,
prefeito eleito da Estância de Bragança Paulista, e o Sr. Amauri Sodré da
Silva, vice-prefeito eleito da Estância de Bragança Paulista, serão
empossados de forma virtual, considerando as justificativas referentes à
recomendação médica e Resolução TRE-SP n° 516-2020, que dispõe sobre
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a expedição de diplomas pela internet, para candidatos eleitos e suplentes no
Estado de São Paulo, nas eleições municipais, que constam nos Ofícios CM152/2020 e CM-153/2020, oriundos do Executivo Municipal e que foram lidos
pelo Sr. Marco Antonio Leitão Xavier. Comunicou também que o vereador
eleito Natanael Ananias, do Partido Social Cristão (PSC), em razão de
encontrar-se em isolamento domiciliar por apresentar sintomas similares aos
da Covid-19, conforme constou em atestado médico, participará da posse,
juramento e eleição da composição da Mesa Diretora e das Comissões
Permanentes de forma virtual. Prosseguindo, o Presidente leu em voz alta o
compromisso de posse dos vereadores: "Prometo exercer com dedicação e
lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do
município". Os demais vereadores eleitos, em pé e com o braço direito
estendido, formalizaram o compromisso, respondendo: "Assim o prometo".
Foram, então, declarados empossados no cargo de vereador da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista, ficando, assim, instalada a
legislatura de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de
dezembro de dois mil e vinte e quatro. Ato contínuo, o presidente da
solenidade, vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, leu em voz alta o
compromisso formal de posse do Prefeito e do Vice-Prefeito: "Prometo
exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e
promovendo o bem geral do município"; e o Dr. Jesus Adib Abi Chedid,
prefeito eleito de Bragança Paulista, bem como o vice-prefeito eleito, Sr.
Amauri Sodré da Silva, responderam: "Assim o prometo" — e foram
declarados empossados nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da Estância
de Bragança Paulista, para o mandato de primeiro de janeiro de dois mil e
vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Na
sequência, foi dada a palavra aos vereadores eleitos. Pela bancada do
partido Democratas (DEM), manifestou-se a vereadora Gislene Cristiane
Bueno, que agradeceu a Deus, familiares, em especial os pais dela, aos
membros do grupo político do qual participa, em especial o prefeito Jesus e o
deputado Edmir Chedid, bem como a todos os apoiadores dela; reafirmou o
compromisso dela em trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento do
município e em defesa da vida humana e animal. Concluindo, a vereadora
desejou um mandato profícuo e bem sucedido a todos os pares, bem como
ao prefeito Jesus e ao vice-prefeito Amauri. Pela bancada do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), manifestaram-se as vereadoras: Fabiana
Alessandri, que destacou o orgulho do MDB com o fato de que as duas
vagas do partido na Casa são ocupadas por mulheres, bem como com a
marca histórica de cinco vereadoras eleitas para a presente legislatura,
manifestando a expectativa de que haja avanços em temas de interesse das
mulheres. Cumprimentou os demais vereadores eleitos, opinando que a
presente pandemia traz desafios adicionais e que a atuação legislativa é
árdua, mas capaz de proporcionar grandes conquistas para Bragança
Paulista. A vereadora também agradeceu a Deus, população, familiares,
apoiadores e aos candidatos não eleitos do partido dela e parabenizou o
prefeito Jesus pela reeleição, salientando a expressiva votação obtida por
ele; e Camila Corrêa Marino, que manifestou gratidão a Deus pela
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realização do sonho dela de ser vereadora, bem como ao prefeito Jesus e ao
deputado Edmir Chedid pela oportunidade de retomar o trabalho dela e
ajudar as pessoas e salientou que atuará com fidelidade, felicidade,
compromisso e gratidão para com a população. Pela bancada do Patriotas,
manifestou-se a vereadora Olinda Filomena Pocaia, que, após
cumprimentar colegas, servidores, imprensa e espectadores, destacou a
profícua atuação do prefeito Jesus nos últimos quatro anos e agradeceu a
Deus, destacando a grandiosidade e fidelidade dEle em proporcionar a todos
os eleitos e reeleitos a possibilidade de fazer o melhor pela população
bragantina. A vereadora ainda discorreu sobre os desafios enfrentados no
ano de 2020 em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus, que
culminou no falecimento de pessoas muito queridas. Na sequência,
agradeceu a eleitores, familiares, pastores e comunidades evangélicas que a
apoiaram, em especial o Ministério do Belém, bem como aos correligionários
dela, em especial o Sr. Manoel Targino, que se encontra internado em
unidade de terapia intensiva. Concluindo, a parlamentar reiterou o
compromisso de atuar com seriedade, dedicação e humildade, sempre
buscando aprender e fazer o melhor por Bragança Paulista. Pela bancada
do Podemos, manifestou-se o vereador Marcos Roberto dos Santos, que
agradeceu a Deus, familiares, apoiadores e correligionários do Podemos e
opinou que, a despeito de divergências, partidos e ideologias políticas, os
dezenove vereadores devem se unir na busca de soluções para questões
delicadas como o desemprego, a violência contra a mulher, suicídio juvenil e
a pandemia. Concluindo, o edil destacou o aumento do número de
vereadoras na atual legislatura a parabenizou o prefeito e o vice-prefeito pela
reeleição. Pela bancada do Partido Liberal (PL), manifestou-se o
vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, que, após agradecer aos
colegas do PL, manifestou a intenção de atuar prioritariamente na área da
saúde, salientando a necessidade de esforço conjunto no enfrentamento à
pandemia provocada pelo novo coronavírus, e opinou que os edis devem
buscar recursos para a área junto a parlamentares dos respectivos partidos
políticos, relatando ter se dirigido a Brasília com esse objetivo. Dirigindo-se
aos iniciantes na vereança, colocou-se à disposição para orientar sobre o
funcionamento do Legislativo e Executivo municipais e, concluindo, informou
que reassumirá a função de Líder do Governo na Casa e agradeceu a
confiança nele depositada pelo Prefeito e colegas vereadores. Pela bancada
do Partido Socialista Brasileiro (PSB), manifestou-se o vereador Fabiano
Junior Leite de Souza, que agradeceu a Deus, aos pais dele, irmãos e
demais familiares e às pessoas que compartilham da filosofia dele, que
relaciona a prática esportiva à melhoria da saúde e qualidade de vida, e
apoiaram ou participaram ativamente da campanha dele, que, conforme
relatou, foi realizada inteiramente por meio digital. Concluindo, o edil traçou
um paralelo entre a atuação vitoriosa dele no esporte e o caminho traçado
por ele até a conquista do cargo de vereador, que ocorreu na terceira
tentativa, salientando a importância de persistir e perseverar. Pela bancada
do Partido Social Cristão (PSC), manifestou-se o vereador Natanael
Ananias, que fez agradecimentos a Deus, colegas de partido e população,
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funcionários, imprensa e espectadores e firmou o compromisso de dar
continuidade ao trabalho em prol de Bragança Paulista, iniciado há oito anos.
Pela bancada do Partido Social Democrático (PSD), manifestou-se o
vereador Ismael da Silva Brasilino, que agradeceu a Deus, eleitores,
apoiadores e à esposa dele, discorreu sobre as peculiaridades e dificuldades
adicionais enfrentadas durante as eleições do ano de 2020 e manifestou o
compromisso dele em atuar para que Bragança Paulista mude de fato e se
torne referência para a região e o Brasil, como também para a recuperação
da credibilidade da classe política que atua com seriedade e em defesa de
Deus, da vida, da família e dos valores conservadores. Pela bancada do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), manifestou-se o
vereador Marco Antônio Marcolino, que cumprimentou colegas vereadores,
familiares, servidores e imprensa e parabenizou o prefeito Jesus e o viceprefeito Amauri pela reeleição, desejando-lhes um excelente mandato.
Manifestou grande satisfação e alegria em ter sido reeleito pela primeira vez,
salientando que dará continuidade ao trabalho realizado por ele nos últimos
quatro anos e que renovou a parceria com o deputado federal Vanderlei
Macris para o envio de recursos ao Município. Concluindo, dirigindo-se aos
colegas edis, recomendou que a disputa eleitoral permaneça no passado e
que haja solidariedade, respeito, coleguismo e união entre os pares para
melhor atender a população bragantina. Pela bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro, manifestou-se o vereador Miguel Francisco
Lopes, que, após os cumprimentos, agradeceu a Deus e o apoio dos amigos
e colegas. Cumprimentou o prefeito Jesus, o vice-prefeito Amauri, bem como
os candidatos não eleitos João Afonso Sons, Basílio Zecchini Filho e
Adalberto Alessandri. Disse ter sido uma eleição difícil, agradeceu aos pares
e opinou que o mandato também não será fácil. Ao agradecer funcionários da
Casa, que o orientam muito bem há mais de vinte anos, disse que,
atualmente com mais experiência, não pode dar as costas para o eleitor
bragantino e que estava à disposição para auxiliar os vereadores que
tomaram posse pela primeira vez, bem como para atender todos os que
foram candidatos a vereador e que tenham sugestões que poderão resultar
em projetos. Corroborou com o edil Paulo Mário Arruda de Vasconcellos em
relação à necessidade de se buscar verbas em razão da pandemia,
mencionando a perda de cerca de quinze amigos próximos, como o Sr. Paulo
Acedo. Comentou que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
partido do Governador do Estado de São Paulo, João Dória, sempre teve
muitos votos no município, mas pouco realizou na região, lembrando
promessas referentes às rodovias SP-008 e SP-063. Finalizando, destacou o
trabalho e a importância dos servidores do Legislativo e do Executivo
Municipal. Pela bancada do Partido Verde, manifestou-se o vereador Luiz
Henrique Camargo Duarte, que saudou o vereador mais votado, José
Gabriel Cintra Gonçalves. Ao cumprimentar o vereador Natanael Ananias,
que participou da posse de forma virtual, em razão da Covid-19, enfatizou a
importância de o país acreditar na ciência. Parabenizou o Prefeito pela
reeleição. Aos vereadores, destacou a importância de o Poder Legislativo ser
independente e, ao comentar reunião na Prefeitura para tratar de acordo
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Nur-

referente às comissões permanentes e à Mesa Diretora da Câmara, disse
que, ao que tudo indicava, a Casa já começaria o ano mostrando
dependência do Executivo, mas esperava estar enganado. E, pela bancada
do partido Republicanos, manifestou-se o vereador Fábio Miquéias do
Nascimento, que, após cumprimentar os vereadores que estavam
assumindo a legislatura com ele, o prefeito Jesus e o vice-prefeito Amauri,
reeleitos, exprimiu gratidão a Deus por permitir que ele, Fábio, um garoto que
vendia cachorro-quente, chegasse àquele momento, aos pais, familiares,
noiva, Família Universal, comunidade evangélica do município, eleitores,
apoiadores diretos na campanha quase sem recurso, deputado Edmir Chedid
e ao vereador Miguel Francisco Lopes. Agradeceu também ao partido
Republicanos, do qual mencionou destaque das mulheres na eleição, e
corroborou com os edis Marcus Roberto dos Santos e Fabiana Alessandri
sobre a importância das mulheres na Casa. Solidarizou-se com as pessoas
que perderam entes queridos no atual momento difícil. Afirmou que dará o
melhor dele como vereador do povo, procurando honrar a confiança nele
depositada. Desejou que Deus dê muita paz no ano de 2021 e finalizou
dizendo "quando o justo governa, o povo se alegra", esclarecendo ser
versículo bíblico que usou na campanha e que usará em todos os momentos.
Ao fazer uso da palavra, o vice-prefeito, Sr. Amauri Sodré da Silva,
cumprimentou todos e agradeceu por estar tomando posse como VicePrefeito pela quarta vez, a Deus, aos familiares, prefeito Jesus, deputado
Edmir Chedid e à população bragantina. Destacou o período difícil devido à
pandemia que assola o mundo e manifestou expectativa de vencer essa
batalha durante o ano de 2021 para que a população volte a sorrir nas ruas,
nas escolas reformadas, academias ao livre instaladas em vários pontos da
cidade, praças, lagos urbanos e em festas como Carnaval, Festa do Peão,
Festival da Linguiça, entre outras. Finalizando, desejou a todos que 2021
seja repleto de harmonia, felicidade e paz. Convidado a fazer uso da palavra,
o prefeito Dr. Jesus Adib Abi Chedid saudou todos e agradeceu aos amigos
e familiares. Cumprimentou o vice-prefeito Amauri, do qual destacou o
trabalho, honestidade e fidelidade.
Enfatizou a atuação essencial do
deputado Edmir Chedid junto às autoridades do Estado para as conquistas
no mandato anterior, como recuperação de convênios e assinatura de outros
novos, assinatura de contrato com a Sabesp, construção de vias perimetrais,
doação ao município de imóveis públicos estaduais do Posto de Monta, Posto
de Saúde do Bairro Lavapés, antiga Creche Colibri e prédio anexo à
Escola Estadual Ministro Alcindo Bueno de Assis. Desejou a todos que o ano
2021 seja repleto de felicidade e marco de nova era com o fim da pandemia
que abalou a vida social, econômica, fiscal e política. Disse iniciar, ao lado do
Vice-Prefeito, o cumprimento de mais um compromisso com o povo
bragantino, um novo mandato em situação melhor do que em 2017, quando a
Prefeitura encontrava-se em situação financeira caótica. Falou que,
atualmente, com as contas da Prefeitura em dia, credibilidade bancária e
expectativa do fim da pandemia, é possível projetar realizações e
crescimento para o município e destacou que o novo mandato será voltado à
captação de empreendimentos, discorrendo sobre parceria com empresários
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na ampliação de seus negócios, centro bragantino de tecnologia, incubadora
de empresas e criação de novas empresas e empregos. Sobre o trabalho de
recuperação do nome do município no cenário turístico, destacou ações
realizadas, como recuperação do antigo Colégio São Luiz, museus, Lago do
Taboão, Lago do Jardim São Miguel, Parque Ecológico do Lago Tanque do
Moinho e Lago da Hípica Jaguar'. Destacando que o Turismo é um grande
gerador de empregos, disse que o Governo investirá em mídias, divulgação
de espaços, equipamentos turísticos e eventos culturais. Expôs sobre o
programa de crescimento do segmento que prevê incentivo à criação de
novos estabelecimentos, como hospedagem e comércios, e sobre projeto de
subsídios para iniciativa privada para construção e exploração de centro de
convenções, hotel no Posto de Monta e mercado da zona norte. Visando ao
potencial turístico rural e gastronômico, falou da atuação do deputado Edmir
Chedid em prol da estrada da Serrinha e considerou que o novo Plano Diretor
dá condições para ações voltadas ao crescimento do agronegócio familiar e à
implantação de agroindústrias. Ao citar o time Red Bull Bragantino e a
Confederação Brasileira de Atletismo, considerou que o esporte também
promove turismo e geração de emprego e comentou planos de incentivo às
atividades esportivas para atração de novos parceiros visando à realização
de novos eventos com integração do esporte ao meio ambiente,
campeonatos, provas de atletismo, ciclismo, enduro equestre, provas de
marcha, atividades náuticas, entre outros. Ao dizer que fará o que for
necessário para o combate ao coronavírus e que a equipe da saúde está
pronta para atuar com rapidez em relação às vacinas disponibilizadas pelos
governos estadual e federal, homenageou os servidores da saúde pela
atuação no enfrentamento da Covid-19. Acerca da área da saúde, falou da
melhora significativa no mandato de 2017 e, ao discorrer sobre o aumento do
número de cirurgias eletivas realizadas, falou da busca por recursos e
parcerias para a continuidade do crescimento, destacando a implantação da
"Saúde Digital", a fim de facilitar o acesso do cidadão às consultas médicas e
exames de imagem. Ao comentar investimentos já realizados em reformas de
postos de saúde e reabertura da Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus,
destacou esforços no mandato que se inicia em prol do funcionamento dos
centros de Atenção à Mulher e à Criança, do Centro de Referência à Saúde
do Idoso, do Centro de Zoonoses com centro cirúrgico, compra de novos
ônibus para ampliação do atendimento da Saúde Móvel, ampliação do
Ambulatório de Especialidades Médicas e construção de novas Unidades
Básicas de Saúde. Também citou atuação do deputado Edmir Chedid no
Governo do Estado em prol da implantação do Centro de Reabilitação Lucy
Montoro no município. Com referência à área da educação, falou do
compromisso para que não faltem vagas aos alunos e discorreu sobre
construção de creches nos bairros Cedro, Henedina e Jardim Recreio, projeto
para construção de novas unidades escolares, ampliação do número de
escolas de educação básica em tempo integral, melhoria dos prédios,
acessibilidade, implantação de sistema de segurança contra incêndio e
sistema de monitoramento por câmeras. Destacou a garantia de estudo de
qualidade, uniformes, materiais pedagógicos, alimentação e transporte
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seguro. Disse que, para atingir os objetivos, a Administração precisará da
ajuda dos profissionais da educação e em contrapartida promoverá a
atualização do Plano de Carreira do Magistério Municipal. Sobre a Segurança
Pública, disse que, embora seja tarefa do Estado, quer ajudar as polícias
acerca da segurança da população e frisou que no mandato anterior a
Guarda Civil Municipal (GCM) teve papel preponderante como força auxiliar
no controle da marginalidade. Mencionou planejamentos, como aumento do
efetivo da GCM, continuidade de modernização do armamento das viaturas,
ampliação do sistema de monitoramento da cidade e implantação de novas
tecnologias, como drones e novos softwares. Dando continuidade, lembrou
que, quando assumiu o mandato em 2017, o Município tinha o pior piso da
região e dificuldades para realizar a manutenção da cidade, bem como houve
necessidade de recompor a frota de veículos e máquinas essenciais que
estavam sucateados e a equipe da Garagem por meio de concurso público.
Destacando a formação de zeladorias regionais e a compra da moderna
máquina acabadora de asfalto, discorreu sobre as mil e cem obras entregues
à população. Destacou obras de infraestrutura urbana realizadas nos bairros
Green Park, Lago do Moinho, Hípica Jaguari, Bragança LU, Luzia Vicente,
Morada Campos Verdes e em andamento nos bairros Chácaras Alvorada,
Bosques da Pedra, Chácaras Fernão Dias, entre outras, além do
recapeamento de seiscentas e quarenta e cinco ruas e pavimentação de
cerca de cinquenta. Firmou compromisso de investimento em melhorias nas
estradas rurais e ações para maior fluidez do trânsito, como construção da
via perimetral, da qual discorreu sobre obtenção de recursos por meio de
atuação do deputado Edmir Chedid, processo licitatório da obra e atuação de
vereador da oposição visando procrastinação da realização da obra. Falou
também do desafio do enfrentamento às enchentes e alagamentos,
mencionando ações como alargamento do Ribeirão Lavapés, reforma da
Praça do Lavapés com infraestrutura para drenagem, licitação para obras
que solucionarão problemas de alagamentos na região das avenidas Eusébio
Savaio, Alberto Diniz e José Gomes da Rocha Leal, bem como da barragem
do Lago do Orfeu. Discorreu também sobre a continuidade do plano de
manutenção dos prédios públicos municipais, modernização da iluminação
pública com substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas de led e
extensão de rede de energia e iluminação na zona rural. Ao citar reformas
realizadas em praças como Nove de Julho e Rosário, disse que no mandato
corrente dará vida ao Jardim Público e à Praça Central, anunciando ainda
que serão construídas novas praças, como Parque Verde, na Vila Esperança,
Parque Linear, na região do Lago do Orfeu, Praça da Maranata, e Praça
Capitão Antônio Fonseca, no Jardim São Miguel. Explanou a atuação da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente em prol da transformação de áreas
verdes públicas em parques, jardins e complexos recreativos. Ao destacar
resultado do efetivo trabalho da pasta mencionada, que colocou Bragança
Paulista entre os primeiros lugares do ranking do Programa Município
VerdeAzul do Governo do Estado de São Paulo, falou da promoção da
manutenção da qualidade ambiental, com ações como instalação de novos
ecopontos e plantio de mais árvores. Acerca do bem-estar animal, comentou
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a expansão dos serviços oferecidos pelos Castramóvel e Samuvet
implantados no mandato anterior e a construção do Centro de Zoonoses com
centro cirúrgico. Em relação à Assistência Social, falou da reinserção social
de pessoas em situação de rua, implantação do Centro de Capacitação
Profissional Novo Cidadão e o acolhimento habitacional aos idosos por meio
do Condomínio Vida Longa. Também discorreu sobre implantação de
programa de habitação popular em parceria com o Governo do Estado,
inserção do município no Programa Casa Verde Amarela do Governo Federal
e abertura de parcerias para construção de novas unidades habitacionais
destinadas à população de baixa renda do município. Em razão da
proliferação de loteamentos irregulares, falou da continuidade da
regularização fundiária, necessária para realização de melhorias de
infraestrutura. Destacou a consolidação do município na área digital com
ampliação da rede de fibra ótica, instalação de pontos de acesso gratuito e
de mais de trezentas câmeras de monitoramento pela cidade, conclusão da
implantação de processo eletrônico e ampliação do serviço público on-line
para o cidadão bragantino. Agradeceu aos mais de quatro mil servidores
municipais, afirmando que dará continuidade à política de prioridade de uso
de receitas para cumprimento das obrigações de salários deles. Por fim,
convidou os vereadores para que juntos realizem um grande trabalho. Em
seu pronunciamento, o presidente da solenidade, vereador José Gabriel
Cintra Gonçalves, saudou os presentes e os que acompanhavam a sessão
pelos meios de comunicação, em razão da pandemia. Agradeceu a Deus,
família, noiva Ana, assessora e amiga Neide de Godoy D'Angelo, equipe de
campanha, amigos, comunidade católica, Padre Alex de Oliveira e
Monsenhor Giovanni Barrese da Paróquia Santa Terezinha, funcionários da
Casa, prefeito Jesus, vice-prefeito Amauri, deputado Edmir Chedid e
população bragantina pelo voto e reconhecimento do trabalho dele, simples,
/ honesto e transparente. Assumiu compromisso de muito trabalho por uma
cidade melhor e falou da união de esforços dos edis para o bem da
população. Desejou um feliz e abençoado 2021. Para os preparativos da
realização da eleição da Mesa Diretora da Casa e da composição das
comissões permanentes, às 22h33, foram suspensos os trabalhos da
presente sessão, que foram retomados às 22h46. O Presidente José Gabriel
Cintra Gonçalves anunciou que, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do
Município, seria realizada a Eleição para o preenchimento dos cargos da
Mesa Diretora da Casa para o biênio 2021-2022. Reportando-se ao
Regimento Interno da Casa, ele procedeu à leitura do que se segue: "1. Todo
vereador é candidato natural a qualquer cargo da Mesa, reservando-se o
direito de não aceitar ou renunciar se eleito para cargo que não queira
exercer; 2. A votação será procedida na seguinte ordem: Presidente, 1° VicePresidente, 2° Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário; 3. A eleição
será feita por maioria simples de votos, em votação aberta; 4. Para votar, os
vereadores serão chamados um a um, em ordem alfabética, e deverão
declarar seu voto (nome do candidato preferido) e em seguida a assessoria
registrará o voto do vereador; 5. O Presidente terá direito a voto, conforme o
art. 27, inciso 1, da Lei Orgânica do Município; 6. Terminada cada votação, a
ATA DA la SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2021

8

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

BRAGANÇA PAULISTA
AD ALTIORA

Presidência anunciará a votação e proclamará o eleito; 7. Havendo empate,
com intervalo de quinze minutos, será realizada uma segunda votação com
os dois candidatos mais votados; 8. Persistindo o empate em segunda
votação, será considerado eleito o vereador mais idoso; 9. O vereador eleito
para um dos cargos terá vedado o seu nome para o cargo seguinte referente
à composição da Mesa; 10. Os eleitos serão considerados automaticamente
empossados a partir de 1° de janeiro de 2021, conforme disposto no § 1° do
art. 41 do Regimento Interno da Casa." Aberta a palavra para candidatos ao
cargo de Presidente da Mesa Diretora da Casa, manifestaram-se os
vereadores Luiz Henrique Camargo Duarte, Gislene Cristiane Bueno e Ismael
da Silva Brasilino. Com a palavra, o vereador Luiz Henrique Camargo
Duarte opinou que o Presidente da Casa Legislativa deveria atuar com
independência em relação ao Chefe do Poder Executivo. Considerou que o
vereador Sebastião Garcia Amaral atuou anteriormente com autonomia como
presidente da Casa, diferentemente da vereadora Elizabete Aparecida
Carneiro de Campos Silva Abi Chedid, presidente da Casa de 2017 a 2020,
cuja gestão na área administrativa segundo ele foi "cópia fiel da gestão da
Prefeitura". Conforme destacou o edil, ocorreram injustiças com servidores da
Cãmara, os quais não prestaram concurso para o Executivo, portanto não
devem receber o mesmo tratamento, e destacou a importância de o
Presidente da Casa não dever obediência ao prefeito, como é o caso da
candidata vereadora Gislene Cristiane Bueno. Questionou a capacidade
administrativa da vereadora referida, citando problemas ocorridos
relacionados à Festa do Peão, realizada durante gestão dela na Secretaria
Municipal de Agronegócios, como acidente em camarote, equipe de
segurança alojada inadequadamente em ginásio esportivo da Prefeitura,
atropelamento de gari em rua que não havia sido interditada, em frente do
Posto Monta, entre outros. Questionou também a competência do
secretariado do prefeito Jesus, do qual citou condenação na Justiça por mau
uso do dinheiro público. O vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos
considerou que a manifestação não era pertinente, opinando que o edil Luiz
Henrique Camargo Duarte, em vez de expor a proposta dele, estava
denegrindo a imagem da candidata Gislene Cristiane Bueno. Após solicitação
do presidente José Gabriel Cintra Gonçalves para que o orador se
atentasse ao assunto, o edil Luiz Henrique argumentou que o prefeito Jesus
Chedid explanou durante uma hora e meia e que ele, Luiz Henrique, estava
falando sobre a disputa da Presidência da Casa. O orador continuou sua
manifestação discorrendo sobre trabalho dele, como vereador, visando ao
pagamento de dívida à Prefeitura por empresa organizadora da Festa do
Peão e em prol de melhorias na área da cultura do Município, quando atuou
como secretário municipal da pasta referida. Pediu perdão à vereadora
Gislene Cristiane Bueno pelas palavras dele e desejou-lhe sorte na eleição.
Solicitou voto aos edis e recomendou aos vereadores de primeiro mandato
que sejam independentes e que fiscalizem a Prefeitura. A vereadora Gislene
Cristiane Bueno falou que o reconhecimento acerca da gestão do Prefeito
Jesus Chedid foi manifestado pela população nas urnas e, ao considerar que
o edil Luiz Henrique disse inverdades na Tribuna, justificou que a realização
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da festa foi terceirizada e que havia comissão da Prefeitura responsável pela
fiscalização dela. Como candidata à Presidência da Casa, manifestou
expectativa em contar com o voto dos edis, junto com os quais disse
pretender atuar em prol da valorização e do reconhecimento do trabalho do
Poder Legislativo em todos os aspectos. Após o edil Luiz Henrique
Camargo solicitar que a vereadora Gislene comprovasse que ele, Luiz
Henrique, havia mentido, o presidente José Gabriel Cintra Gonçalves deu
continuidade aos trabalhos referentes à eleição, argumentando haver roteiro
a seguir e que, posteriormente, o edil citado terá meios legais para tratar do
assunto, caso tenha se sentido ofendido. O vereador Miguel Francisco
Lopes disse: "... vereador Quique Brown, eu acho que a vereadora Gi não,
não negou a fala do senhor, ela falou que tinha uma comissão que cuidava
da festa...". Não havendo outros candidatos, procedeu-se à votação e, após
cada um dos vereadores ter declarado seu voto, foi proclamada eleita para
o cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara a vereadora Gislene
Cristiane Bueno, que obteve quinze votos. Foram registrados três votos
para o vereador Luiz Henrique Camargo Duarte e um voto para o vereador
Ismael da Silva Brasilino. A vereadora Gislene Cristiane Bueno agradeceu a
confiança dos pares. Os trabalhos prosseguiram com a votação para o cargo
de 1° Vice-Presidente, tendo se apresentado como candidatos os vereadores
Miguel Francisco Lopes e Sebastião Garcia Amaral. Encerrada a votação, o
Presidente proclamou que estava eleito para o cargo de 1° VicePresidente, com dezesseis votos, o vereador Sebastião Garcia Amaral.
O vereador Miguel Francisco Lopes obteve três votos. Para o cargo de 2°
Vice-Presidente, apresentaram-se como candidatos os edis Olinda Filomena
Pocaia e Luiz Henrique Camargo Duarte. Encerrada a votação, o Presidente
proclamou que estava eleita para o cargo de 2° Vice-Presidente, com
dezesseis votos, a vereadora Olinda Filomena Pocaia. O vereador Luiz
Henrique Camargo Duarte obteve três votos. Para o cargo de 1° Secretário,
apresentaram-se como candidatos os edis José Gabriel Cintra Gonçalves e
Claudio Manoel das Chagas. O edil José Gabriel Cintra Gonçalves solicitou
o voto dos pares, argumentando já ter ocupado o cargo por dois mandatos.
Encerrada a votação, o Presidente proclamou que estava eleito para o
cargo de 1° Secretário, com dezesseis votos, o vereador José Gabriel
Cintra Gonçalves. O vereador Claudio Manoel das Chagas obteve três
votos. Para o cargo de 2° Secretário, apresentaram-se como candidatos os
edis Natanael Ananias, Miguel Francisco Lopes e Ismael da Silva Brasilino.
Encerrada a votação, o Presidente proclamou que estava eleito para o
cargo de 2° Secretário, com quinze votos, o vereador Natanael Ananias.
O vereador Miguel Francisco Lopes obteve três votos e o vereador Ismael da
Silva Brasilino um voto. O edil Natanael Ananias e Miguel Francisco Lopes
agradeceram os votos. As votações foram realizadas mediante processo
nominal. Para os cargos de Presidente e 2° Secretário os eleitos
receberam quinze votos, os quais foram registrados pelos vereadores Camila
Corrêa Marino, Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano
Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane
Bueno, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antonio Leitão Xavier, Marco
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Antonio Marcolino, Marcos Roberto dos Santos, Natanael Ananias, Olinda
Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita Rosângela Leme
de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. Os candidatos não eleitos para o
cargo de Presidente: edil Luiz Henrique Camargo Duarte recebeu três votos
registrados por ele próprio e pelos edis Claudio Manoel das Chagas e Miguel
Francisco Lopes; e o edil Ismael da Silva Brasilino recebeu um voto
registrado por ele próprio. Os candidatos não eleitos para o cargo de 2°
Secretário: edil Miguel Francisco Lopes recebeu três votos registrados por ele
próprio e pelos edis Claudio Manoel das Chagas e Luiz Henrique Camargo
Duarte; e o edil Ismael da Silva Brasilino recebeu um voto registrado por ele
próprio. Para os cargos de 1° e 2° Vice-Presidente e 1° Secretário os
eleitos receberam dezesseis votos, os quais foram registrados pelos
vereadores Camila Corrêa Marino, Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana
Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias do Nascimento,
Gislene Cristiane Bueno, Ismael da Silva Brasilino, José Gabriel Cintra
Gonçalves, Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos
Roberto dos Santos, Natanael Ananias, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário
Arruda de Vasconcellos, Rita Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia
Amaral. Os candidatos não eleitos para os cargos de 1° Vice-Presidente, edil
Miguel Francisco Lopes, 2° Vice-Presidente, edil Luiz Henrique Camargo
Duarte, e 1° Secretário, Claudio Manoel das Chagas, obtiveram três votos
registrados pelos vereadores Claudio Manoel das Chagas, Luiz Henrique
Camargo Duarte e Miguel Francisco Lopes. Preenchidos todos os cargos, os
eleitos assinaram o Termo de posse da Mesa Diretora — Biênio 2021-2022,
que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo IV. Ás 23h37, foram
suspensos os trabalhos da presente sessão, que foram retomados às 23h56.
Os vereadores eleitos para a Mesa Diretora da Casa, Gislene Cristiane
Bueno, Presidente, e José Gabriel Cintra Gonçalves, 1° Secretário,
assumiram seus cargos e o edil Marco Antonio Marcolino foi designado 2°
Secretário, em razão de o edil eleito Natanael Ananias estar participando de
forma virtual. A presidente Gislene Cristiane Bueno anunciou que, nos
termos do artigo 73 do Regimento Interno, os membros das Comissões
Permanentes serão nomeados pelo Presidente da Câmara por indicação dos
líderes de bancada para o período de um ano, renovável por igual período.
Devido à inexistência de acordo parlamentar, foi iniciada a eleição para
composição das Comissões Permanentes da Casa para o ano de 2021. A
Presidente procedeu à leitura do que se segue: "A Mesa informa que, nos
termos regimentais, não havendo acordo, a escolha dos componentes das
comissões permanentes será feita por eleição. É obrigatória a participação de
todos os vereadores na composição das comissões permanentes. Apenas o
Presidente não poderá fazer parte de comissão, conforme disposto no artigo
39 do Regimento Interno. Conforme disposto no artigo 33, da Lei Orgânica do
Município, a votação para constituição de cada uma das comissões
permanentes far-se-á mediante voto aberto. Para votar, os vereadores serão
chamados um a um em ordem alfabética e deverão declarar seu voto (nome
do candidato escolhido) e em seguida a assessoria registrará o voto do
vereador. Terminada a votação, a presidência proclamará o resultado.
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Havendo empate, nos termos do inciso III do artigo 27 da Lei Orgânica do
Município, caberá ao Presidente desempatar a votação." Após
esclarecimentos feitos pelo diretor do Departamento Jurídico da Casa, Dr.
Romeu Pinori Taffuri Júnior, acerca da forma de realização da eleição, em
razão de ter havido várias dúvidas e sugestões por parte dos edis, os
trabalhos prosseguiram elegendo-se um membro da comissão por vez. Para
ocupar a 1a vaga da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio
Ambiente e do Consumidor (CJR), candidataram-se os edis Olinda
Filomena Pocaia e Fabiano Júnior Leite de Souza, que não obtiveram votos,
Natanael Ananias, que obteve um voto, Miguel Lopes, que obteve quatro
votos, e Marco Antonio Marcolino, que foi eleito com quatorze votos. O
vereador Marco Antonio Marcolino disse ser advogado e ter sido membro e
presidente da CJR em mandato anterior. Após o vereador Luiz Henrique
Camargo Duarte sugerir insistentemente que os candidatos se
manifestassem a respeito da experiência e o motivo deles para desejar a
vaga, a presidente Gislene Cristiane Bueno considerou desnecessárias as
manifestações sugeridas e o edil José Gabriel Cintra Gonçalves disse que
todos os edis, mesmo os novos sem experiência, vão participar e adquirir
experiência. Para ocupar a 2a vaga da CJR, candidataram-se os edis
Natanael Ananias e Olinda Filomena Pocaia, que obtiveram um voto cada,
Miguel Francisco Lopes, que obteve quatro votos, e Eduardo Simões de
Oliveira, que foi eleito com treze votos. Para ocupar a 3a vaga da CJR,
candidataram-se os edis Natanael Ananias, que obteve dois votos, Claudio
Manoel das Chagas, que obteve quatro votos, e Fabiano Júnior Leite de
Souza, que foi eleito com treze votos. Para ocupar a 4a vaga da CJR,
candidataram-se os edis Miguel Francisco Lopes, que obteve quatro votos, e
o vereador Natanael Ananias, que foi eleito com quinze votos. E para ocupar
a 5a vaga da CJR, candidataram-se os edis Quique Brown, que recebeu
cinco votos, e a vereadora Olinda Filomena Pocaia, que foi eleita com
quatorze votos. A Presidente declarou que a Comissão de Justiça,
Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor (CJR) fica
composta pelos vereadores Marco Antonio Marcolino, Eduardo Simões
de Oliveira, Fabiano Júnior Leite de Souza, Natanael Ananias e Olinda
Filomena Pocaia. O edil Luiz Henrique Camargo Duarte, considerando a
CJR a comissão mais importante da Casa, disse que ela sempre teve
composição equilibrada, com vereadores com senso crítico mais afinado e
outros alinhados ao Prefeito. Comentou que o partido dele, PV, sempre teve
vaga na CJR por meio do edil Marcus Valle e que em outras casas
legislativas nenhuma comissão era formada exclusivamente por apenas um
grupo político. Argumentou que, atualmente, sendo vereador pelo terceiro
mandato, tem conhecimento pleno da Casa e defendeu a importância dele na
composição da CJR. Discorreu sobre atuação anterior dele em questões
relacionadas à paralisação das obras da via perimetral por descumprimento
de legislação, pagamento a atletas de valores referentes à Lei de Incentivo
ao Esporte, ilegalidade no Sistema Municipal de Cultura, contratação
irregular de banda e valores referentes a investimentos no município que não
constavam no contrato assinado pela Sabesp com a Prefeitura. Pediu voto
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aos edis para ser membro da CJR, a fim de evitar que erros como os citados
continuassem acontecendo. Fez considerações a respeito das manifestações
dos edis sobre imparcialidade, fiscalização, democracia, interesse da
população, trabalho de vereadores em conjunto e questionou reunião
realizada na Morada das Pedras para definição da composição das
comissões permanentes. Também questionou manifestação do prefeito Jesus
em relação à articulação do deputado Edmir Chedid acerca do contrato com
a Sabesp, citando contratos da companhia com outros municípios que
conquistaram valores maiores para investimento do que o de Bragança
Paulista. O 2° Secretário opinou que o assunto abordado pelo orador não
era pertinente à eleição e que a discussão não estava sendo produtiva. A
presidente Gislene Cristiane Bueno solicitou ao orador respeito aos colegas
e conclusão da fala. Após o edil Marcos Roberto dos Santos sugerir
limitação de tempo para as manifestações dos candidatos, em razão de
considerar longa a explanação do edil Luiz Henrique Camargo Duarte, a
Presidente justificou ter havido problemas no cronômetro. Para a 1a vaga da
CJR, o edil eleito Marco Antônio Marcolino recebeu quatorze votos
registrados por ele próprio e pelos edis Camila Corrêa Marino, Eduardo
Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza,
Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra
Gonçalves, Marco Antonio Leitão Xavier, Marcos Roberto dos Santos, Olinda
Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita Rosângela Leme
de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. Os candidatos não eleitos: edil Miguel
Francisco Lopes recebeu quatro votos registrados por ele próprio e pelos edis
Claudio Manoel das Chagas, Ismael da Silva Brasilino e Luiz Henrique
Camargo Duarte; e o edil Natanael Ananias recebeu um voto registrado por
ele próprio; Para a 2a vaga da CJR, o edil eleito Eduardo Simões de Oliveira
recebeu treze votos registrados por ele próprio e pelos edis Camila Corrêa
Marino, Fabiana Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias
do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra Gonçalves,
Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Olinda Filomena
Pocaia, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita Rosângela Leme de
Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. Os candidatos não eleitos: edil Miguel
Francisco Lopes recebeu quatro votos registrados por ele próprio e pelos edis
Claudio Manoel das Chagas, Luiz Henrique Camargo Duarte e Marcos
Roberto dos Santos; o edil Natanael Ananias recebeu um voto registrado por
ele próprio; e a vereadora Olinda Filomena Pocaia recebeu um voto
registrado pelo edil Ismael da Silva Brasilino; Para a 3a vaga da CJR, o edil
eleito Fabiano Júnior Leite de Souza recebeu treze votos registrados por ele
próprio e pelos edis Camila Corrêa Marino, Eduardo Simões de Oliveira,
Fabiana Alessandri, Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno,
José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio
Marcolino, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita
Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. Os candidatos não
eleitos: edil Claudio Manoel das Chagas recebeu quatro votos registrados por
ele próprio e pelos edis Ismael da Silva Brasilino, Luiz Henrique Camargo
Duarte e Miguel Francisco Lopes; o edil Natanael Ananias recebeu dois votos
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registrados por ele próprio e pelo edil Marcos Roberto dos Santos; Para a
vaga da CJR, o edil eleito Natanael Ananias recebeu quinze votos
registrados por ele próprio e pelos edis Camila Corrêa Marino, Eduardo
Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza,
Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra
Gonçalves, Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos
Roberto dos Santos, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de
Vasconceilos, Rita Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral.
O candidato não eleito Miguel Francisco Lopes recebeu quatro votos
registrados por ele próprio e pelos edis Claudio Manoel das Chagas, Ismael
da Silva Brasilino e Luiz Henrique Camargo Duarte; Para a 5a vaga da CJR,
a vereadora eleita Olinda Filomena Pocaia recebeu quatorze votos
registrados por ela própria e pelos vereadores Camila Corrêa Marino,
Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano Júnior Leite de
Souza, Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, José
Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio
Marcolino, Natanael Ananias, Paulo Mário Arruda de Vasconceilos, Rita
Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. O candidato não
eleito edil Luiz Henrique Camargo Duarte recebeu cinco votos registrados por
ele próprio e pelos edis Claudio Manoel das Chagas, Ismael da Silva
Brasilino, Marcos Roberto dos Santos e Miguel Francisco Lopes; Para
ocupar a 1a vaga da Comissão de Comissão de Finanças, Orçamento,
Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano (CFO),
candidataram-se os edis Miguel Lopes, que obteve cinco votos, e Fabiana
Alessandri, que foi eleita com quatorze votos. Para ocupar a 2a vaga da
CFO, candidataram-se os edis Miguel Francisco Lopes, que obteve cinco
votos, e Rita Rosângela Leme de Oliveira, que foi eleita com quatorze votos.
Para ocupar a 3a vaga da CFO, candidataram-se os edis Miguel Francisco
Lopes, que obteve quatro votos, e Fábio Miquéias do Nascimento, que foi
eleito com quinze votos. Para ocupar a 4a vaga da CFO, candidataram-se os
edis Luiz Henrique Camargo Duarte, que recebeu cinco votos, e o vereador
Marco Antonio Leitão Xavier, que foi eleito com quatorze votos. E para
ocupar a 5a vaga da CFO, candidataram-se os edis Luiz Henrique Camargo
Duarte, que recebeu quatro votos, e o vereador Sebastião Garcia Amaral,
que foi eleito com quinze votos. A Presidente declarou que a Comissão de
Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento
Urbano (CFO), fica composta pelos vereadores Fabiana Alessandri, Rita
Rosângela Leme de Oliveira, Fábio Miquéias do Nascimento, Marco
Antonio Leitão Xavier e Sebastião Garcia Amaral. O edil Luiz Henrique
Camargo Duarte reiterou opinião acerca da importância do equilíbrio na
composição da comissão e argumentou sobre a necessidade da participação
dele na CFO, destacando atuação dele relacionada ao impedimento de
despejo de várias famílias devido à construção da via perimetral,
questionando atuação das secretarias municipais de Planejamento e de Meio
Ambiente e citando equívocos cometidos por elas, segundo o edil.
Considerou que o vereador Marco Antonio Leitão Xavier seria membro
importante da comissão em razão de atuar na Sabesp e sugeriu que o edil
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Sebastião Garcia Amaral retirasse sua candidatura já que atua na área da
Justiça. Para as 1a, 2a e 4a vagas da CFO, os vereadores eleitos,
respectivamente, Fabiana Alessandri, Rita Rosângela Leme de Oliveira e
Marco Antonio Leitão Xavier receberam quatorze votos registrados pelos edis
Camila Corrêa Marino, Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri,
Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene
Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antonio Leitão
Xavier, Marco Antonio Marcolino, Natanael Ananias, Olinda Filomena Pocaia,
Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita Rosângela Leme de Oliveira e
Sebastião Garcia Amaral. Os candidatos não eleitos, para a 1a vaga, edil
Miguel Francisco Lopes, e para as 2a e 4a vagas, edil Luiz Henrique Camargo
Duarte, obtiveram cinco votos, registrados pelos edis Claudio Manoel das
Chagas, Ismael da Silva Brasilino, Luiz Henrique Camargo Duarte, Marcos
Roberto dos Santos e Miguel Francisco Lopes. Para as 3a e 5a vagas da
CFO, os vereadores eleitos, respectivamente, Fábio Miquéias do Nascimento
e Sebastião Garcia Amaral, receberam quinze votos registrados pelos
vereadores Camila Corrêa Marino, Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana
Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias do Nascimento,
Gislene Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antonio
Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos Roberto dos Santos,
Natanael Ananias, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos, Rita Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral.
Os candidatos não eleitos para a 3a vaga, Miguel Francisco Lopes, e para a
5a vaga, Luiz Henrique Camargo Duarte, obtiveram quatro votos, registrados
pelos edis Claudio Manoel das Chagas, Ismael da Silva Brasilino, Luiz
Henrique Camargo Duarte e Miguel Francisco Lopes. Para ocupar a 1a vaga
da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e
Assistência Social (CEC), candidataram-se os edis Miguel Lopes, que
obteve três votos, e José Gabriel Cintra Gonçalves, que foi eleito com
dezesseis votos. Para ocupar a 2a vaga da CEC, candidataram-se os edis
Claudio Manoel das Chagas, que obteve quatro votos, e Eduardo Simões de
Oliveira, que foi eleito com quinze votos. Para ocupar a 3a vaga da CEC,
candidataram-se os edis Miguel Francisco Lopes, que obteve três votos, e
Marcos Roberto dos Santos, que foi eleito com dezesseis votos. Para ocupar
a 4a vaga da CEC, candidataram-se os edis Ismael da Silva Brasilino, que
recebeu quatro votos, e a vereadora Camila Corrêa Marino, que foi eleita com
quinze votos. E para ocupar a 5a vaga da CEC, candidataram-se os edis
Claudio Manoel das Chagas, que recebeu um voto, Luiz Henrique Camargo
Duarte, que recebeu três votos, e a vereadora Rita Rosângela Leme de
Oliveira, que foi eleita com quinze votos. A Presidente declarou que a
Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e
Assistência Social (CEC) fica composta pelos vereadores José Gabriel
Cintra Gonçalves, Eduardo Simões de Oliveira, Marcos Roberto dos
Santos, Camila Corrêa Marino e Rita Rosângela Leme de Oliveira. O edil
Luiz Henrique Camargo Duarte solicitou o voto dos pares, reiterando
opinião sobre a importância do equilíbrio na composição das comissões. Ao
destacar a necessidade de transparência na Saúde e dizer que a pasta
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referida é um "verdadeiro balcão de negócios", discorreu sobre atuação dele
acerca de denúncia de contrações indevidas realizadas por organização
social, desrespeitando classificação de processo seletivo realizado; e alerta
sobre médico preso na Operação Ouro Verde em Campinas e que prestava
serviços para a Saúde do Município. Comentou também projeto de lei de
autoria dele, Luiz Henrique, que tratou de transparência na Saúde,
enfatizando que os vereadores José Gabriel Cintra Gonçalves e Rita
Rosângela Leme de Oliveira, já eleitos para a CFO, foram contrários à
matéria citada. Para as la e 3a vagas da CEC, os vereadores eleitos,
respectivamente, José Gabriel Cintra Gonçalves e Marcos Roberto dos
Santos, receberam dezesseis votos registrados pelos vereadores Camila
Corrêa Marina, Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano
Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane
Bueno, Ismael da Silva Brasilino, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco
Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos Roberto dos Santos,
Natanael Ananias, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos, Rita Rosãngela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral.
O candidato não eleito para as 1a e 3a vagas, edil Miguel Francisco Lopes,
obteve três votos, registrados por ele próprio e pelos edis Claudio Manoel
das Chagas e Luiz Henrique Camargo Duarte. Para as 2a e 4a vagas da
CEC, os vereadores eleitos, respectivamente, Eduardo Simões de Oliveira e
Camila Corrêa Marino, receberam quinze votos registrados pelos vereadores
Camila Corrêa Marino, Eduardo Simões de Oliveira, Fabiana Alessandri,
Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias do Nascimento, Gislene
Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antonio Leitão
Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos Roberto dos Santos, Natanael
Ananias, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita
Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. Os candidatos não
eleitos para a 2a vaga, edil Claudio Manoel das Chagas, e para a 4a vaga,
edil Ismael da Silva Brasilino, obtiveram quatro votos, registrados pelos edis
Claudio Manoel das Chagas, Ismael da Silva Brasilino, Luiz Henrique
Camargo Duarte e Miguel Francisco Lopes. E para a 5a vaga da CEC, a
vereadora eleita Rita Rosângela Leme de Oliveira recebeu quinze votos
registrados pelos vereadores Camila Corrêa Marino, Eduardo Simões de
Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio Miquéias
do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, José Gabriel Cintra Gonçalves,
Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos Roberto dos
Santos, Natanael Ananias, Olinda Filomena Pocaia, Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos, Rita Rosângela Leme de Oliveira e Sebastião Garcia Amaral.
Os candidatos não eleitos, edil Luiz Henrique Camargo Duarte obteve três
votos registrados por ele próprio e pelos edis Ismael da Silva Brasilino e
Miguel Francisco Lopes; e o edil Claudio Manoel das Chagas obteve um voto
registrado por ele próprio. Dando continuidade, a Presidente declarou que,
conforme o disposto no artigo 39 do Regimento Interno, é obrigatória a
participação dos vereadores na composição das comissões permanentes e
que apenas a Presidente não poderá fazer parte de comissão, ficando então
a Comissão de Assuntos Socioeconômicos (CAS) composta pelos
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vereadores que não compõem as demais comissões, não havendo
necessidade de votação. A Comissão de Assuntos Socioeconômicos
(CAS) ficou composta pelos vereadores Claudio Manoel das Chagas,
Ismael da Silva Brasilino, Luiz Henrique Camargo Duarte, Miguel
Francisco Lopes e Paulo Mário Arruda de Vasconcellos. Em seguida, foi
lida a Oração da Paz pelo 2° Secretário, e, à 01h24 do dia 02 de janeiro, a
presidente, vereadora Gislene Cristiane Bueno, declarou encerrados os
trabalhos da primeira sessão solene do corrente exercício. Resumo das
declarações de bens apresentadas pelo encerramento do mandato 20172020, em 31 de dezembro de 2020 (nos termos do artigo 13, § 2°, e do artigo
62, § 3°, da Lei Orgânica do Município: Antônio Carlos Nunes de Mattos:
imóvel:
R$
183.245,96;
veículo:
R$
80.005,40;
saldo
bancário/poupança/aplicações: R$ 15.710,21; dinheiro em caixa: R$
40.000,00 (valores extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente
ao exercício de 2020, ano-calendário 2019); Basilio Zecchini Filho: saldo
bancário: R$ 477,18; disponibilidade em poder: R$ 30.000,00 (valores
extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de
2020, ano-calendário 2019); Benedito Franco Bueno: imóveis: R$
126.450,00; veículo R$ 16.000,00; quotas ou quinhão de capital: R$
5.000,00; saldo poupança: R$ 470,79; dinheiro em poder do declarante: R$
30.000,00 (valores extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente
ao exercício de 2020, ano-calendário 2019); Cláudio Duarte Pereira:
veículo: R$ 66.240,05; dinheiro em poder do declarante: R$ 225.000,00
(valores extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente ao
exercício de 2020, ano-calendário 2019); Cláudio Moreno de Andrade:
apresentou cópia da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício
de 2020, ano-calendário 2019, na qual não constam bens e direitos;
Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid: imóveis: R$
2.628.383,20; saldo bancário: R$ 59,80; fundo de investimento: R$
100.000,00 (valores extraídos de Declaração de Imposto de Renda, referente
ao exercício de 2020, ano-calendário 2019); João Carlos dos Santos
Carvalho: apresentou cópia da Declaração de Imposto de Renda, referente
ao exercício de 2020, ano-calendário 2019, na qual não constam bens e
direitos; Marcus Vinicius Valle Junior: imóveis: R$ 399.109,74; veículo: R$
67.973,13; saldo bancário/poupança/aplicações: R$ 1.102.807,88; dinheiro
em poder do declarante: R$ 50.000,00 (valores extraídos da Declaração de
Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019);
Mário Benedito da Silva: imóveis: R$ 200.000,00 (valores extraídos da
Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, anocalendário 2019); Moufid Bachir Doher: empréstimo: R$ 82.000,00; dinheiro
em poder do declarante: R$ 60.000,00 (valores extraídos da Declaração de
Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019);
Sidiney Donizetti Guedes: imóvel R$ 270.000,00. Na condição de reeleitos,
apresentaram uma única declaração de bens correspondente ao término do
mandato 2017-2020 e início do mandato 2021-2024 os seguintes: Jesus
Adib Abi Chedid: imóveis: R$ 56.474,26; veículo: R$ 725,89; saldo
bancário/poupança/aplicações: R$ 309.280,19; quotas ou quinhões de
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capital: R$ 938.854,69; créditos decorrentes de empréstimos R$ 288.692,00;
título de clube: R$ 971,56; valores em moeda corrente: R$ 95.000,00;
Amauri Sodré da Silva: imóveis: R$ 536.028,64; veículos: R$ 144.000,00;
saldo bancário/poupança/aplicações: R$ 45.829,72; valor em moeda
corrente: R$150.000,00; Fabiana Alessandri: veículo: R$ 93.000,00; saldo
bancário: R$ 5.441,77; dinheiro no domicílio: R$ 45.000,00 (valores extraídos
da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, anocalendário 2019); José Gabriel Cintra Gonçalves: imóveis: R$ 193.622,90;
veículos: R$ 105.000,00; saldo bancário: R$ 5.408,43 (valores extraídos da
Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, anocalendário 2019); Luis Henrique Camargo Duarte: veículos: R$ 10.000,00;
saldo bancário: R$ 1.588,00; dinheiro em poder do declarante: R$ 23.000,00
(valores extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente ao
exercício de 2020, ano-calendário 2019); Marco Antônio Marcolino: imóveis
R$ 470.761,08; veículos: R$ 117.370,84; linhas telefônicas R$ 4.000,00;
aplicações financeiras R$ 37.541,69; Natanael Ananias: imóvel: R$
129.462,50; veículos: R$ 18.000,00; saldo bancário: R$ 7,04 (valores
extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de
2020, ano-calendário 2019); Paulo Mário Arruda de Vasconcellos
apresentou oficio por meio do qual declarou: "meus bens continuam os
mesmos"; Rita Rosangela Leme de Oliveira: veículo: R$ 3.000,00; saldo
bancário: R$ 53,61(valores extraídos da Declaração de Imposto de Renda,
referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019); Sebastião Garcia
Amaral: imóvel R$ 5.000,00; veículos R$ 25.500,00; aplicações financeiras:
R$ 111.313,87; consórcio: R$ 4.478,08 (valores extraídos da Declaração de
Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019);
Resumo das declarações de bens apresentadas pelo início do mandato
2021-2024, em 1° de janeiro de 2021 (nos termos do artigo 13, § 2°, e do
artigo 62, § 3°, da Lei Orgânica do Município: Camila Corrêa Marino
declarou não possuir bens; Cláudio Manoel das Chagas: imóvel R$

210.000,00; veículo: R$ 45.000,00; saldo bancário: R$ 7.962,53 (valores
extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de
2020, ano-calendário 2019); Eduardo Simões de Oliveira: saldo bancário
R$ 4.887,04; dinheiro em espécie R$ 450.000,00 (valores extraídos da
Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, anocalendário 2019); Fabiano Junior Leite de Souza: veículo: R$ 46.900,00;
Fábio Miquéias do Nascimento: imóvel: R$ 103.236,68; saldo bancário: R$
4,22 (valores extraídos da Declaração de Imposto de Renda, referente ao
exercício de 2020, ano-calendário 2019); Gislene Cristiane Bueno:
apresentou cópia da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício
de 2020, ano-calendário 2019, na qual não constam bens e direitos; Ismael
da Silva Brasilino declarou não possuir bens; Marco Antonio Leitão
Xavier: quotas ou quinhões de capital: R$ 6.835,62 (valores extraídos da
Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, anocalendário 2019); Marcos Roberto dos Santos: imóvel: R$ 92.133,05;
veículos: R$ 178.011,93; quotas ou quinhões de capital: R$ 10.080,00; linha
telefônica: R$ 1.117,72; saldo bancário: R$ 3.856,53 (valores extraídos de
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Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2020, anocalendário 2019); Miguel Francisco Lopes: imóvel: R$ 280.000,00; Olinda
Filomena Pocaia: veículos: R$ 43.200,00; imóvel:
98.
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Termo de Posse dos Vereadores eleitos em
15 de novembro de 2020, para o exercício do
cargo no quadriênio 2021 — 2024
Às vinte horas do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e
um, na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, Praça
Hafiz Abi Chedid n° 125, nesta cidade de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, em sessão solene de instalação da legislatura 2021-2024, presidida
pelo Vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, que assumiu a presidência
dos trabalhos por ser o mais votado nas eleições municipais realizadas em
15 de novembro de 2020, secretariado pelos vereadores Marco Antonio
Leitão Xavier e Marco Antonio Marcolino, respectivamente nas funções de
1° e 2° Secretários da Mesa Diretora dos trabalhos, compareceram para
prestar compromisso e tomar posse no cargo de Vereador, no quadriênio
2021-2024, os seguintes vereadores regularmente eleitos e diplomados:
Camila Corrêa Marino, Cláudio Manoel das Chagas, Eduardo Simões de
Oliveira, Fabiana Alessandri, Fabiano Júnior Leite de Souza, Fábio
Miquéias do Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, Ismael da Silva
Brasilino, José Gabriel Cintra Gonçalves, Luiz Henrique Camargo Duarte,
Marco Antonio Leitão Xavier, Marco Antonio Marcolino, Marcos Roberto
dos Santos, Miguel Francisco Lopes, Natanael Ananias, Olinda Filomena
Pocaia, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, Rita Rosângela Leme de
Oliveira e Sebastião Garcia Amaral. Cumpridas as formalidades
regimentais, fizeram, inclusive o Presidente e os Secretários da Mesa
Diretora dos trabalhos, a afirmação solene de bem desempenhar o mandato
no qual são investidos neste momento, prestando em voz alta o seguinte
compromisso: "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato
respeitando a lei e promovendo o bem geral do Município." , para constar,
foi lavrado o presente termo que, depois de lido e achado conforme, vai
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assinado pelos vereadores empossados. Sala das Sessões, 1° de janeiro de
2021.
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Termo de Posse do Prefeito eleito em 15 de
novembro de 2020, para o exercício do cargo
no quadriênio 2021 — 2024
Às vinte horas do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e
um, na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, Praça
Hafiz Abi Chedid n° 125, nesta cidade de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, em sessão solene de instalação da legislatura 2021-2024, presidida
pelo Vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, que assumiu a presidência
dos trabalhos por ser o mais votado nas eleições municipais realizadas em
15 de novembro de 2020, secretariado pelos vereadores Marco Antonio
Leitão Xavier e Marco Antonio Marcolino, respectivamente nas funções de
1° e 2° Secretários da Mesa Diretora dos trabalhos, compareceu para prestar
compromisso e tomar posse no cargo de Prefeito Municipal da Estância de
Bragança Paulista, no quadriênio 2021-2024, o senhor Jesus Adib Abi
Chedid. Cumpridas as formalidades regimentais, o senhor Jesus Adib Abi
Chedid fez a afirmação solene de bem desempenhar o mandato no qual é
investido neste momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso
"Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a
lei e promovendo o bem geral do Município." A seguir, o Presidente da
sessão declarou legalmente empossado como Prefeito Municipal da
Estância de Bragança Paulista o senhor Jesus Adib Abi Chedid. E, para
constar, foi lavrado o presente termo que, depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelo Prefeito regularmente empossado e vereadores
presentes. Sala das Sessões, 1° de janeiro de 2021.
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Termo de Posse do Vice-Prefeito eleito em 15
de novembro de 2020, para o exercício do cargo
no quadriênio 2021 — 2024
Às vinte horas do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um,
na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, Praça
Hafiz Abi Chedid n° 125, nesta cidade de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, em sessão solene de instalação da legislatura 2021-2024, presidi
pelo Vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, que assumiu a presidência
dos trabalhos por ser o mais votado nas eleições municipais realizadas em
15 de novembro de 2020, e secretariado pelos vereadores Marco Antonio
Leitão Xavier e Marco Antonio Marcolino, respectivamente nas funções de
1° e 2° Secretários da Mesa Diretora dos trabalhos, compareceu para prestar
compromisso e tomar posse no cargo de Vice-Prefeito Municipal da
Estância de Bragança Paulista, no quadriênio 2021-2024, o senhor Amauri
Sodré da Silva. Cumpridas as formalidades regimentais, o senhor Amauri
Sodré da Silva fez a afirmação solene de bem desempenhar o mandato no
qual é investido neste momento, prestando em voz alta o seguinte
compromisso "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato,
respeitando a lei e promovendo o bem geral do Município." A seguir, o
Presidente da sessão declarou legalmente empossado como Vice-Prefeito
Municipal da Estância de Bragança Paulista o senhor Amauri Sodré da
Silva. E, para constar, foi lavrado o presente termo que, depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelo Vice-Prefeito regularmente empossado
e vereadores presentes. Sala das Sessões, 1° de janeiro de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Termo de Posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista para o
Biênio 2021 — 2022
No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, durante os trabalhos
da Sessão Solene de Instalação da Legislatura 2021-2024 e posse dos vereadores
eleitos em 15 de novembro de 2020, presidida pelo vereador José Gabriel Cintra
Gonçalves, tendo como 1° e 2° Secretários, respectivamente, os vereadores Marco
Antonio Leitão Xavier e Marco Antonio Marcolino, estando presente a totalidade dos
vereadores, foram eleitos e empossados para os cargos da Mesa Diretora, para
cumprimento do mandato 2021 — 2022, os vereadores Gislene Cristiane Bueno, no
cargo de Presidente, Sebastião Garcia Amaral, no cargo de 1° Vice-Presidente, Olinda
Filomena Pocaia, no cargo de 2° Vice-Presidente, José Gabriel Cintra Gonçalves, no
cargo de 1° Secretário, e Natanael Ananias, no cargo de 2° Secretário. E, para constar,
foi lavrado o presente termo que, depois de lido e achado conforme, será assinado
pelos componentes da Mesa Diretora empossada nesta data. Sala das Sessões, 1° de
janeiro de 2021.

AMARAL - 1° Vice-Presidente

NA POCAIA - 2° Vice-Presidente

TRA GONÇALVES - 1° Secretário

NANIAS - 2° Secretário

