CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022
DATA DE REALIZAÇÃO: 20 DE JANEIRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

Às 12h19 do dia 20 de janeiro de 2022, foi declarada aberta, sob
invocação regimental, a quinta sessão extraordinária, presidida pela vereadora
Gislene Cristiane Bueno, secretariada pelos vereadores José Gabriel Cintra
Gonçalves, 1 ° Secretário, e Natanael Ananias, 2º Secretário. No relatório da
primeira verificação consta a presença dos vereadores Camila Marino da
Saúde (MDB), Claudio Coxinha (PTB), Fábio Nascimento (Republicanos),
Jocimar Scotti (PL), José Gabriel Cintra Gonçalves (DEM), Juninho Boi (PSB),
Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta (DEM), Ismael Brasilino (PSD), Marco
Antônio Marcolino (PSDB), Marcos Roberto dos Santos (Podemos), Miguel
Lopes (PTB), Missionária Pokaia (Patriota), Natanael Ananias (PSC), Quique
Brown (PV), Rita Leme (OEM), Sidiney Guedes (PATRIOTAS) e Tião do
Fórum (OEM), conforme Anexo Ili desta ata. Estavam ausentes da sessão os
edis Fabiana Alessandri (MOB) e Marco Leitão (OEM); 1 ORDEM DO DIA: 1.1

Em turno único, foi aprovado por unanimidade, mediante votação
nominal, o Projeto de Lei nº 02/2022, do prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que
dispõe sobre abertura de Crédito Adicional e dá outras providências. Foi
dispensada a leitura dos pareceres das comissões permanentes, a pedido do
vereador Marcos Roberto dos Santos, aprovado por unanimidade. Solicitada
pelo vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, foi aprovada por unanimidade a
dispensa da apreciação da redação final. Estavam ausentes os vereadores
Fabiana Alessandri e Marco Leitão. Não cabendo voto da Presidente, não
votou a vereadora Gislene Cristiane Bueno. Foi aprovada por unanimidade,
mediante votação simbólica, a Emenda nº 01 (modificativa), de turno único,
do vereador Marco Antônio Marcolino, com o seguinte teor: "O projeto passa a
vigorar com as alterações solicitadas pelo Poder Executivo, nos termos do
Ofício CM nº 020/2022, de 18 de janeiro de 2022. ". Alterações contidas no
ofício mencionado: "Onde se lê: '339011 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa/ Civil' Leia-se: '319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa/
Civil". Estavam ausentes os vereadores Fabiana Alessandri e Marco Leitão.
Não cabendo voto da Presidente, não votou a vereadora Gislene Cristiane
Bueno. Na discussão da emenda o vereador José Gabriel Cintra Gonçalves
explicou se tratar de simples correção formal, não observando qualquer óbice
à sua aprovação. Na discussão única do projeto, o vereador Quique Brown
opinou que a necessidade de suplementação orçamentária demonstra falta de
planejamento do Orçamento Municipal, opinando que isso foi frequente
durante a gestão do secretário de municipal de finanças anterior e
manifestando expectativa de que o mesmo não ocorra sob a nova gestão
daquela secretaria. Ao término dos trabalhos foi feita a leitura da Oração da
Paz. Nada mais tendo sido tratado, a sessão foi encerrada às 12h28, após o
segundo e último registro que atestou a presença de dezessete vereadores e a
ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022

