CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022
DATA DE REALIZAÇÃO: 20 DE JANEIRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125
Às 11 h49 do dia 20 de janeiro de 2022, foi declarada aberta, sob
invocação regimental, a terceira 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 Cam ila 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 segundo 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. 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. Na
segunda discussão do projeto, o vereador Quique Brown opinou que o relator da
presente matéria na Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e
do Consumidor, (CJR) teria se esquivado de responder a questionamentos dele
sobre o tema, que a manifestação do líder do Prefeito na Casa vai de encontro à
Lei de Liberdade Econômica, que uma lei municipal não poderia se sobrepor à uma
lei federal e que a aprovação da presente matéria seria ilegal, sendo que, na
apreciação em segundo turno, os edis tinham a chance de rever a posição
favorável. A presidente, vereadora Gislene Cristiane Bueno - GJ Borboleta,
solicitou ao edil Quique que concluísse o seu pronunciamento, recomendando a ele
~
adotar as providências que julgar cabíveis quanto ao projeto em discussão. O
vereador Marcos Roberto dos Santos argumentou que a interpretação dele da
Lei de Liberdade Economia divergia da apresentada pelo edil Quique, razão pela
qual manteria o voto favorável à presente matéria. Questionou ainda a colocação ~
de que os edis estariam agindo de modo contrário a lei ao aprovar o projeto em
discussão. A Presidência não atendeu à solicitação do edil Quique Brown de nova
~
manifestação, em resposta ao pronunciamento do edil Marcos Roberto dos Santos,
que argumentou não ter citado o edil Quique, e colocou o projeto em votação; 1.2
Em segundo turno, foram aprovadas por unanimidade, mediante votação
nominal, sem manifestações na discussão, as seguintes matérias de autoria do
prefeito Jesus Adib Abi Chedid: Projeto de Lei Complementar nº 34/2021, do
ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022

