CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 72 SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 02 DE AGOSTO DE 2021

Às 15h04 do dia 02 de agosto de 2021, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125, foram declarados abertos, sob a
presidência do vereador Ismael Brasilino, vice-presidente, registrando-se
também a presença dos vereadores Claudio Coxinha, Jocimar Scotti e Miguel
Lopes, membros, os trabalhos da 72 sessão da Comissão Permanente de
Assuntos Socioeconômicos (CAS) no exercício de 2021. Estava ausente o
vereador Quique Brown, presidente. Foi cumprida a seguinte pauta: 1
Deliberação de atas de sessões anteriores: 1.1 Foi aprovada por
unanimidade, sem pronunciamentos na discussão, a ata da 6a sessão da
comissão, realizada em 05 de julho de 2021; 1.2 Foi aprovada por
unanimidade, sem pronunciamentos na discussão, a ata da 2a sessão
extraordinária da comissão, realizada em 12 de julho de 2021; 2 Outros
assuntos de competência da comissão: 2.1 Foi deliberado o pedido do
vereador Miguel Lopes para o envio ao Prefeito Municipal de ofício
solicitando agendamento de horário entre o Chefe do Executivo e os
vereadores. O vereador Miguel Lopes justificou seu pedido lamentando a
grande dificuldade que os vereadores estavam encontrando para despachar
com o prefeito Jesus Chedid, destacando que a intermediação do Sr. Mauro
Garcia, ex-prefeito de Joanópolis, designado pelo Executivo como assessor
parlamentar, não estava funcionando. Nas discussões, o vereador Miguel
Lopes ressaltou que há assuntos de relevância que o vereador eleito precisa
conversar com o próprio Prefeito e não com terceiros que não resolvem; 2.2
Foi deliberado o envio do Pedido de Informações sugerido pelo vereador
Ismael Brasilino a respeito do atraso do pagamento do vale-transporte para
uma parcela dos contratados pelo Programa Emergencial de Auxílio
Desemprego e Qualificação Profissional, instituído no início do ano através de
projeto aprovado por unanimidade na Câmara. Conforme relatou o vereador,
algumas pessoas reclamavam porque tinham de arcar com as despesas de
transporte público ou alternativo há cerca de um mês, o que estava se
tornando caro frente ao benefício recebido, que era de mil reais. Ressaltou que
o projeto prevê a obrigatoriedade do vale-transporte e que a Prefeitura deveria
informar os motivos do descumprimento e quando pretendia pagar; 2.3 A
seguir, o vereador Ismael Brasilino comentou que era necessário maior
transparência no edital de chamamento público referente à doação de
dezesseis terrenos a empresas e, diante disso, foi deliberado o envio de
Pedido de Informações para que o Executivo fornecesse maiores detalhes
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sobre as empresas que manifestaram interesse em se instalar no município;
2.4 Foi deliberado ainda o envio de Pedido de Informações para saber se a
Prefeitura estudava instituir o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e, em
caso afirmativo, qual a previsão de enviar o projeto à Câmara. Nada mais
tendo sido tratado, os tr balhos foram encerrados às 15h16. De tudo o que
, ''.e.-":27,...,,- Cecilia Selma Basani, Assistente, de
houve, eu, e,2.,--c-ê..,-.s
Gestão Legislativa, Ia rei a presente ata, revisada por ,vouku(Q,9 tLwkt .,
Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada
conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão presentes. 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 Moriondo, do
Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de
Comunicação Institucional.
Casa do Poder Legislativo, 04 de agosto de 2021.

CLAUDIO COXINHA
Membro

JOCIMAR SCOTTI
Membro
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