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ATA DA 2ª SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 7 DE MARÇO DE 2022

Às 15h15 do dia 7 de março de 2022, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid nº 125, foram declarados abertos, sob a
presidência do vereador Quique Brown, registrando-se também a presença
dos vereadores Claudio Coxinha, vice-presidente, Ismael Brasilino, Jocimar
Scotti e Miguel Lopes, membros, os trabalhos da 2ª sessão da Comissão
Permanente de Assuntos Socioeconômicos (CAS) no exercício de 2022. 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 1ª reunião da comissão, realizada em 18 de janeiro de 2022; 1.2 Foi
aprovada por unanimidade, sem pronunciamentos na discussão, a ata da 1ª
sessão mensal da comissão, realizada em 14 de fevereiro de 2022; 2 Registro
de correspondências: para conhecimento, foi recebida cópia do balancete
orçamentário de despesa da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de
2022; 3 Outros assuntos de competência da comissão: Inicialmente, o
presidente Quique Brown propôs a elaboração de Pedido de Informações,
em nome da comissão, solicitando ao Executivo local cópia dos balancetes
completos dos anos de 2019, 2020 e 2021. Ao destacar que as contas de 2019
da Prefeitura estavam com parecer de rejeição do Tribunal de Contas, disse
que poderiam inclusive colaborar com a Comissão de Finanças, Orçamento,
Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano da Casa, a qual é
responsável pela emissão de parecer a esse tipo de matéria. A proposta foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente da CAS disse que
antigamente cada cidade pagava os agentes comunitários de saúde de uma
maneira e quem fazia o repasse era o Governo Federal. Sobre esse assunto,
explicou o quanto segue: "Isso aí já vinha do Governo da Oi/ma e o ato assim
acabou sendo promulgado ali no governo do Michel Temer, e dava três anos
pra ajustar os salários. Então, no primeiro ano o salário ia pra tanto, no
segundo ano aumentava um pouco, no terceiro ano chegava no teto, e a partir
desse teto só ia ter os aumentos gerais de inflação e tal. No primeiro ano,
Bragança pagava um pouco mais do que o teto nacional, pagava um pouco
mais; no segundo ano, já pagava menos; e no terceiro ano pagava bem
menos. E nesse segundo, e boa parte do terceiro ano a Prefeitura recebeu
dinheiro do Governo Federal e não repassou pros agentes comunitários de
saúde". Comentou que fizera trabalho na época e enviara ofício ao Ministério
Público e, após determinação deste, a Prefeitura começara a pagar. Ressalvou
que as pessoas precisam receber os vários meses que ficaram com o
pagamento em defasagem, mas a Prefeitura estava "enrolando" para pagar,
alegando que precisava parecer do Jurídico e do Financeiro. "E não tem dono!
Você liga no RH, ninguém sabe dar informação. Primeiro é culpa do Jurídico,
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