CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA r SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIOECONOMICOS
(CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 1° DE MARÇO DE 2021
Às 15h02 do dia 1° de março de 2021, no plenário da Câmara Municipal
da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125,
com a presença dos vereadores Ismael Brasilino, vice-presidente, Cláudio
Coxinha e Miguel Lopes e, virtualmente, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos,
membros, ausente o vereador Quique Brown, presidente, teve início, sob a
presidência do primeiro, a 1° sessão da Comissão Permanente de Assuntos
Socioeconômicos (CAS) no corrente exercício. A presente sessão foi realizada
com possibilidade de participação via sistema remoto, em decorrência das
medidas de isolamento social para prevenção da disseminação do coronavírus
(Covid-19), nos termos do Ato da Mesa n° 16, de 09 de outubro de 2020. Foi
cumprida a seguinte pauta: 1 Correspondências recebidas: Foi consignado o
recebimento de cópia do balancete de despesas da Câmara Municipal
referente ao mês de janeiro de 2021. Aberto espaço para manifestações, o edil
Miguel Lopes sugeriu o envio de convite ao secretário Rogério, de Mobilidade
Urbana, para participar da próxima sessão da CAS, para conversar sobre
assuntos relacionados àquela pasta que ficaram pendentes. A sugestão foi
acatada pelos vereadores. O vereador Cláudio Coxinha considerou
importante a vinda do secretário, para que eles pudessem obter informações e
repassá-las aos cidadãos interessados. O vereador Miguel Lopes registrou
cumprimentos ao prefeito por ter repensado e suspendido o retorno às aulas.
Disse ter ficado feliz com a decisão, recordando que desde o início havia sido
totalmente contra essa volta. Cumprimentou todos os professores que estavam
engajados nessa luta pela vitória. "Parabéns a todos vocês. Venceram. Eu
acho que a família bragantina venceu", manifestou, reafirmando que não era o
momento de retorno às aulas. Considerou ser necessário que todos fossem
vacinados, especialmente os professores, para que a volta às aulas ocorresse
de forma mais tranquila. O presidente em exercício, Ismael Brasilino,
registrou que havia chegado mais um lote de insumos para fabricação de doze
milhões de vacinas por parte do Governo Federal. "Eu acredito que isso logo,
logo vai estar se estabilizando, vai estar acabando a pandemia", desejou.
Informou que, por mais que existissem críticas, o Brasil é o terceiro país com
melhor índice de vacinação do mundo. Complementando, o vereador Cláudio
Coxinha informou que até o dia anterior o índice de vacinação da população
era de 2.89%. Considerou ser muito boa a decisão de não retorno às aulas,
ressalvando como ponto negativo o fechamento do comércio. Manifestou
desejo de que haja bom senso por parte das pessoas que não respeitam o
decreto e fazem aglomerações, situação essa que tem causado toda essa
"loucura" não somente em Bragança Paulista, mas no mundo inteiro. Em
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seguida, o vereador Miguel Lopes disse não saber como ficará a situação do
Mercado Municipal, alertando que, se for feito somente o serviço de entrega
(delivery), haverá muita perda de mercadoria. Ao comentar que na vez anterior
foi limitado o número de pessoas para entrar no prédio do Mercado, de acordo
com o espaço físico, sugeriu ao líder do Executivo, vereador Paulo Mário, que
conversasse com o prefeito para que esse assunto fosse estudado com
carinho. O vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos solicitou que o
pedido fosse encaminhado diretamente ao Executivo, mais especificamente ao
Sr. Mauro Garcia. Nada mais tendo sido tratado, os trabalhhoq foram
encerrados às 15h10. De tudo o que houve, eu, Nmanels 1A-A
Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, lavrei e revisei esta ata,
que, lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão
presentes. (Nota: não consta a assinatura do vereador Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos, por motivo de falecimento deste em 15/4/2021). Os
pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da Câmara
Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos desta
sessão os servidores Erika Regina Leonetti, Especialista em Assessoria, e
Muriel Mitsuco Kogima Kiyuna, Assistente de Gestão Legislativa, do
Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de
Comunicação Institucional. Casa do Poder Legislativo, 20 de abril de 2021.
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