CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

BRAGANÇA PAULISTA
AD ALTIORA

ATA DA 10a SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 29 DE NOVEMBRO DE 2019

As 14h07 do dia 29 de novembro de 2019, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada
na Praça Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 10a sessão da Comissão Permanente
de Assuntos Socioeconõmicos (CAS) no corrente exercício, à qual compareceram
os vereadores Tião do Fórum, presidente, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos,
vice-presidente, Ditinho Bueno do Asilo, Moufid Doher e Quique Brown, membros.
Foi registrada a presença dos cidadãos cujos nomes constam da lista de presença
que fica fazendo parte integrante desta ata como anexo único. Foi cumprida a
seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada por
unanimidade, sem pronunciamentos na discussão, a ata da 9a sessão da comissão
no corrente ano, realizada em 25 de outubro de 2019; 2 Correspondências
recebidas: 2.1 Balancete Orçamentário (despesas) referente ao mês de outubro
de 2019, enviado pelo Departamento Financeiro da Câmara; 2.2 Foi dado ciência
aos vereadores das seguintes Correspondências Externas: n° 52/2019
(Protocolo Geral n° 362/2019), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo —
Foro de Bragança Paulista, referente ao Processo Digital n° 000559343.2019.8.26.0099 — Vlademir Affonso Júnior - Improbidade Administrativa. O
vereador Paulo Mário quis saber quem era o denunciado e o vereador Moufid
Doher informou que se tratava de um professor, de apelido "Xixa". Contou que
mesmo tendo sido absolvido em sindicância interna da Prefeitura, a promotora
havia recorrido da decisão e, segundo tivera conhecimento, houve a condenação
pelo colegiado; e n° 53/2019, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo —
Processo Digital n° 1006047- 06.2019.8.26.0099 — Fernão Dias da Silva Leme e
Huguette Theodoro da Silva — referente à transferência indevida do Fundo de
Regime Próprio de Previdência Social Complementar - Lei Complementar n°
542/2007; 3 Outros assuntos de competência da comissão: O vereador Moufid
Doher cumprimentou os demais membros pelo trabalho da comissão no decorrer
do ano e declarou seu voto para que o presidente Tião do Fórum fosse
reconduzido ao cargo em 2020. O vereador Ditinho Bueno do Asilo se manifestou
dizendo que tinha sido um ano de muito trabalho e muitas conquistas e agradeceu
à assessoria da Casa pelo suporte e dedicação que, na opinião do vereador,
ajudavam a aprimorar o desempenho dos vereadores. Ao discorrer sobre a entrega
ao Executivo do Orçamento Municipal aprovado, comentou que esperava que no
próximo ano o Prefeito continuasse a investir com responsabilidade para garantir a
qualidade de vida da população. O vereador Paulo Mário também agradeceu à
assessoria da Casa pelo carinho e atenção durante os trabalhos no decorrer do
ano. Explicou aos alunos do Precaver presentes que, por ser a última sessão do
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ano, inexistia pauta a ser cumprida. Falou que as demais três comissões eram
deliberativas enquanto a Comissão de Assuntos Socioeconômicos era opinativa,
sem poder para deliberar sobre matérias em trâmite na Câmara. Complementou,
dizendo que na CAS eram discutidos assuntos municipais variados, como
problemas no comércio e na indústria, na distribuição de energia elétrica, questões
relacionadas ao funcionamento da Administração, dentre outros temas que,
debatidos com convidados, municiavam as demais comissões com as conclusões
resultantes de tais debates. Frisou que as discussões, mesmo acaloradas, não
eram levadas ao plano pessoal, sendo sempre discussão de ideias. O vereador
Quique Brown também agradeceu o trabalho a toda equipe que acompanha a
comissão e apelou para que no ano seguinte fossem promovidos mais debates
com convidados. Finalizando, o vereador Tião do Fórum agradeceu primeiramente
aos pares pela confiança nele depositada quando da eleição à presidência da
comissão e também agradeceu à assessoria da Casa pelo suporte necessário às
comissões. Nada mais tendo sido tratado,i
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Legislativa A, que, lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da
comissão. Por se tratar da última sessão ordinária da comissão no exercício de
2019, o presidente colocou em apreciação a ata da presente sessão. Não
havendo pronunciamentos, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
Os pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da Câmara
Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos desta sessão os
servidores Cecilia Selma Basani e Gabriel Pedro Morionc
l, Departamento
Legislativo, e Jaqueline Montoya Mariano e Kléber—de Oliveira Murça, do
Departamento de Comunicação Institucional. ,,,,,---Casa do Po
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Paulo Mátio Arruda Vasconcellos
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EVENTO: 10a Sessão da CAS de 2019. DATA: 29/11/2019. LOCAL: Auditório Vereador José Nantala
Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista - Praça Hem Abi Chedid, 125.
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