CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 6' SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 5 DE JULHO DE 2021

Às 15h07 do dia 5 de julho de 2021, no plenário da Câmara Municipal
da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125,
com a presença dos vereadores Quique Brown, presidente, Cláudio Coxinha,
membro, e, virtualmente, Ismael Brasilino, vice-presidente, Jocimar Scotti e
Miguel Lopes, membros, teve início, sob a presidência do primeiro, a 6a sessão
da Comissão Permanente de Assuntos Socioeconõmicos (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). Foi cumprida a
seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada
por unanimidade, sem pronunciamentos na discussão, a ata da 5a sessão da
comissão, realizada em 7 de junho de 2021; 2 Correspondências recebidas:
2.1 Balancete Orçamentário (despesas) referente ao mês de maio de 2021,
enviado pelo Departamento Financeiro da Câmara; 3 Presença de
convidados: O presidente Quique Brown comunicou que, conforme ofício
recebido n° CM-284/2021-ars, assinado pelo chefe de gabinete do Prefeito
Municipal, não seria possível a participação na presente sessão dos
secretários municipais de Obras, André Monteiro, e da Juventude, Esporte e
Lazer, Carlos Alberto de Souza, devido a compromissos anteriormente
assumidos. Comentou que o convite aos referidos secretários municipais tinha
sido feito em sessão trinta dias antes, inclusive com a presença do ex-prefeito
de Joanópolis, Mauro Garcia. Com base nisso, foi deliberado o envio ao
Executivo de Pedido de Informações questionando quais seriam os aludidos
compromissos previamente agendados; se ambos os secretários participaram
do mesmo agendamento ou de eventos distintos; quais os assuntos ou temas
tratados na ocasião; quando se deu a convocação dos secretários para tais
compromissos e, por fim, quais os respectivos comprovantes sobre o assunto
"que deveria ser de extrema importância para deixar de vir a uma reunião de
comissão legislativa". O vereador Cláudio Coxinha opinou que também
deveria se reiterar o convite anteriormente feito pela comissão. Foi deliberada
a realização de sessão extraordinária na semana seguinte, "no mesmo horário,
para tratar exatamente do mesmo tema pelos mesmos secretários, inclusive
com a possibilidade de participação virtual". Nada mais tendo sido tratado, os
trabalhos foram encerrados às 15h15 De tudo o que houve, eu,
Cecilia Selma Basani, Assistente d Gestão
Legislativa, lavrei a presente ata, revisada por M v, J isivta--.Plit)Marcelo
Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada conforme,
vai assinada pelos integrantes da comissão. Os pronunciamentos constam, na
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