CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 9ª SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 4 DE OUTUBRO DE 2021

Às 15h24 do dia 4 de outubro de 2021, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125, foram declarados abertos - sob
a presidência do vereador Quique Brown, presidente, presentes também os
edis Ismael Brasilino, vice-presidente, Claudio Coxinha, Jocimar Scotti e
Miguel Lopes, membros - os trabalhos da 9ª sessão da Comissão Permanente
de Assuntos Socioeconômicos (CAS) no exercício de 2021. Foi registrada a
presença da munícipe Assunção Santos. Foi cumprida a seguinte pauta: 1
Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada por unanimidade,
sem pronunciamentos na discussão, a ata da 8ª sessão da comissão,
realizada em 20 de setembro de 2021; 2 Correspondências recebidas: 2.1
Ofício CM 543/2021, do Secretário-Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal,
Dr. José Galileu de Mattos, datado de 4 de outubro de 2021, em resposta ao
Ofício GP-DEL nº 83/2021. Foi lido o referido ofício no qual o Secretário-Chefe
de Gabinete comunica a impossibilidade de participação dos secretários
municipais de Assuntos Jurídicos, Tiago José lopes, e de Obras, André
Monteiro, nos trabalhos da comissão, considerando que estava em estudos
projeto de lei dispondo sobre a postura das empresas do ramo de sucata ou
ferro velho, desmanche, comércio de peças usadas e congêneres no munícipio
e que, tão logo os estudos estivessem concluídos, seria enviado à Câmara
para análise dos vereadores. O presidente Quique Brown, referindo-se ao
texto do ofício, alertou que a palavra Câmara, um nome próprio, tinha sido
grafada com letra inicial minúscula e, dirigindo-se ao Dr. José Galileu de
Mattos, disse que o assunto em questão era do mês de junho e que, até
aquela data, eram quatro meses de inoperância da Prefeitura com relação à
reciclagem. "Ouvi da boca do senhor e de outros secretários sobre esse tal
projeto de lei, o senhor inclusive disse que estava tudo pronto, era só enviar,
mas, ao que tudo indica, vocês estão ainda estudando", comentou. Esclareceu
que o objetivo do convite aos secretários era saber o que estava sendo feito, o
que estavam estudando, o que já tinham estudado, o que tinha sido colocado
no papel e, principalmente, saber por que as empresas estavam fechadas.
Enfatizou ainda que os secretários, de Obras, que fechou os estabelecimentos,
e de Assuntos Jurídicos, que mandou fechar, precisariam explicar por que o
fizeram. Anexas ao ofício constaram as justificativas de ambos os secretários
por não participarem daquela sessão, seguidos dos agradecimentos pelo
convite. Após a leitura, o presidente da CAS exclamou: "Por favor! Isso não é
festinha de aniversário em que se agradece o convite, o senhor tem de vir a
esta comissãoI" O vereador Miguel Lopes concordou que seria muito bom
para a comissão e para o município a presença dos secretários, a fim de
esclarecer dúvidas sobre assuntos variados e explicar o que motivou a
paralisação de empresas que geram emprego e pagam seus impostos em dia.
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