CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022
DATA DE REALIZAÇÃO: 20 DE JANEIRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

Às 9h23 do dia 20 de janeiro de 2022 foi declarada aberta, sob invocação
regimental, a segunda 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 (DEM), Sidiney Guedes
(PATRIOTAS) e Tião do Fórum (DEM), conforme Anexo Ili desta ata. Estavam
ausentes da sessão os edis Fabiana Alessandri (MDB) e Marco Leitão (DEM). 1

ORDEM DO DIA: 1.1 Em primeiro turno, foi aprovado por treze votos
favoráveis e quatro contrários, registrados pelos edis Cláudio Coxinha, Ismael
Brasilino, Miguel Lopes e Quique Brown, mediante votação nominal, o Projeto
de Lei Complementar nº 27/2021, do prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que dispõe
sobre o licenciamento de empresas do ramo de depósito de sucata ou ferro velho,
desmanche, desmonte, comércio de peças usadas, triagem de resíduos e
congêneres e dá outras providências. Dentre os pareceres das comissões
permanentes foi procedida a leitura apenas o emitido pela Comissão de Justiça,
Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Estavam ausentes os
vereadores Fabiana Alessandri e Marco Leitão. Na primeira discussão do projeto, o
vereador Quique Brown manifestou-se pela rejeição, apresentando os seguintes
argumentos e opiniões: que o projeto é ilegal e não visa a proteção do meio
ambiente, pois desestimula a reciclagem no município; que com a aprovação do
presente projeto, haveria três leis regulamentando a concessão de alvará para as
empresas do ramo de atividade em questão; que a anuência do proprietário do
imóvel não é exigida em nenhum outro tipo de atividade; que serão estabelecidas
exigências para que o catador de materiais recicláveis apresente documento de
comprovação da origem dos produtos coletados; que muitos catadores não
dispõem sequer de documentos de identificação pessoal e têm dificuldade de obtêlos por falta de informações sobre a própria origem; que problemas pontuais de
furto de materiais como cabos elétricos não deveriam justificar o que considera
paralisar a atuação dos catadores de produtos recicláveis no município; e que o
Prefeito seria contra os catadores. O edil José Gabriel Cintra Gonçalves disse ser
usual que os catadores preencham um recibo quando comercializam produtos no
depósito de sucata. O vereador Marco Antonio Marcolino manifestou-se pela
aprovação apresentando às seguintes opiniões e argumentos: que a comprovação
fiscal de origem dos produtos comercializados já é determinada aos depósitos de
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