CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 8ª SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 20 DE SETEMBRO DE 2021

Às 15h13 do dia 20 de setembro de 2021, 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, presidente da CAS, presentes também
os edis Ismael Brasilino, vice-presidente, Claudio Coxinha, Jocimar Scotti e
Miguel Lopes, membros -, os trabalhos da 8ª sessão da Comissão
Permanente de Assuntos Socioeconômicos (CAS) no exercício de 2021. Foi
cumprida a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões anteriores:
Foi aprovada por unanimidade, sem pronunciamentos na discussão, a ata da
7ª sessão da comissão, realizada em 02 de agosto de 2021; 2
Correspondências recebidas: Foi consignado o recebimento das seguintes
correspondências: 2.1 Balancete Orçamentário de Despesas referente aos
meses de julho e agosto de 2021, enviado pelo Departamento Financeiro da
Câmara Municipal; 2.2 Correspondência Externa Recebida nº 25/2021 (PG
324/2021) - Ofício SMF nº 58/2021, da Secretaria Municipal de Finanças,
encaminhando a Estimativa das Receitas para o Exercício de 2022, em
cumprimento à Lei Complementar nº 101/2000; 2.3 Ofício CM 344/2021, do
Executivo Municipal, encaminhando respostas aos questionamentos desta
comissão através dos seguintes Pedidos de Informação: Pls nº 318/2021, nº
319/2021 e nº 320/2021. Sobre o PI 319/3021, relacionado ao não pagamento
do vale-transporte aos beneficiados pela lei municipal que instituiu o Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional, após a leitura
do documento na íntegra o Presidente comentou as respostas dadas pelo
Executivo aos questionamentos. Chamou atenção à gravidade e ao fato
estranho de uma possível aquisição antecipada de passagens em bloco pela
Prefeitura, que teria depositado, antecipadamente, o dinheiro das passagens
suficiente para um ano de contrato, insinuando que a Prefeitura teria feito
empréstimo para a empresa JTP. Disse haver indícios de número excessivo
de passagens por pessoa, o que levava a crer que era "muito mais uma jogada
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financeira pra beneficiar a empresa do que algo que visa o bem-estar das
pessoas". Sugeriu que a Comissão esclarecesse esse e outros pontos que iria
abordar a seguir em um novo Pedido de Informações. Ainda sobre o PI
319/2021, o vereador Ismael Brasilino observou que a Semads informou que
pessoas que custearam suas próprias passagens enquanto aguardavam o
vale-transporte não seriam reembolsadas, pois não precisariam ter trabalhado
naquele período. Ismael Brasilino contou que sabia de pessoas que por falta
de transporte coletivo durante um mês arcaram com as despesas de
deslocamento por ônibus ou Uber até o local de trabalho e que agora não
seriam reembolsadas. O presidente Quique Brown ponderou que se a
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princípio o governo desobrigava a ida ao trabalho antes do recebimento dos
vales-transportes e, mesmo assim, algumas pessoas foram trabalhar, seria
necessário solicitar cópia de algum documento enviado a todos os
beneficiados pelo programa notificando-os de que não precisavam trabalhar
naquele primeiro momento. Disse que as demais perguntas seriam referentes:
ao montante de passagens adquiridas pela Administração Municipal junto à
empresa JTP para servir aos contemplados no programa auxílio-desemprego;
ao número de participantes do programa; à quantidade de passagens
disponibilizadas por mês aos beneficiados; por quantos meses as passagens
seriam adquiridas pela Municipalidade. Disse que também seria indagado,
caso a Administração tivesse feito compra antecipada de passagens por mais
de um mês, se houve algum tipo de desconto e que, em caso negativo,
explicasse detalhadamente por que optou pela compra antecipada. O
presidente opinou que era um desrespeito ao dinheiro público fazer compra
antecipada "se as pessoas deixaram o programa ou não, os cartões são
individualizados, ou seja, além dos cinco milhões, tem mais um pouquinho que
Jesus está depositando pra esse pessoal". Foi deliberado, então, o protocolo
de Pedido de Informações complementar ao PI 319, contendo todos os
questionamentos formulados; 2.4 Ofício CM 347/2021, do Secretário Chefe de
Gabinete da Prefeitura Municipal, Dr. José Galileu de Mattos, datado de 18 de
agosto de 2021, em resposta ao Ofício GP-DEL nº 55/2021. Após a leitura do
ofício no qual o Secretário solicita aos vereadores que encaminhem
antecipadamente a pauta da reunião, contendo todos os assuntos que
pretendem tratar com o prefeito, o presidente comentou que a comissão pediu
reunião com o prefeito para tratar de assuntos referentes ao município que, na
condição de chefe do Poder Executivo, no comando da cidade, precisa estar
atento e por dentro de tudo o que acontece. Opinou que o Secretário Chefe de
Gabinete foi "extremamente infeliz" na resposta, uma vez que a comissão não
precisaria informar o assunto tratado na reunião, pois os membros da
comissão não eram funcionários do prefeito, mas sim vereadores cuja função
constitucional é fiscalizar o Executivo. "E é isso que faremos e a pauta será
aquela que a gente levar no dia", complementou. Disse estar convicto de que,
se o prefeito estivesse gozando da capacidade que sempre teve para dialogar
com a Câmara, ele estaria apto a responder todos os questionamentos da
comissão, e estes obviamente eram inerentes às competências da comissão.
Considerou desnecessária a apresentação de pautas e disse que não tinham
motivo se curvar ao Chefe de Gabinete. "Quem legitima o trabalho do prefeito
é a Câmara Municipal e não o contrário", ressaltou. Reiterou o pedido para
agendamento da audiência com o prefeito. O vereador Miguel Lopes
concordou com o presidente sobre reiterar a audiência com o Chefe do

Executivo, frisando que não apenas a comissão, mas cada vereador,
individualmente, deveria ser atendido pelo prefeito, e criticou que o elo entre
Executivo e Legislativo se dava através do ex-prefeito derrotado de Joanópolis,
Mauro Garcia, cujas mensagens a ele enviadas eram visualizadas, mas sem
resposta ou retorno. Quique Brown opinou que a Prefeitura deveria estar
"escancarada" para a Câmara Municipal, a menos que "estejam escondendo
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algo que não querem que se tome público"; 3 Outros assuntos de
competência da comissão: 3.1 Reciclagem: O presidente salientou que era
preciso sabatinar com urgência os secretários municipais de Obras e de
Assuntos Jurídicos para cruzar informações sobre assunto relacionado ao
fechamento das empresas de reciclagem do município. Segundo disse, as
empresas, fechadas pela Secretaria de Obras, funcionavam irregularmente
porque a Prefeitura "ainda não baixou o ato que fechou as empresas e, se ela

não revogou o ato que fechou as empresas, elas formalmente ainda estão
fechadas". Disse que, segundo a Secretaria de Obras, as empresas estariam
operando normalmente e a lei em vigor, mas tinham apenas cumprido
determinação da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Quique Brown contou que
o Secretário de Assuntos Jurídicos informou à Câmara que a lei de 1973
ainda estava em vigor, mas a Câmara se manifestou sobre a ineficácia dessa
lei através da Comissão de Justiça, a qual afirmou que a lei tinha sido
revogada tacitamente, informação esta confirmada pelo Departamento Jurídico
do Legislativo. "Ao que parece nem as secretarias se conversam, é uma

situação alarmante, as empresas ficaram mais de um mês fechadas
acarretando prejuízos enormes. E se elas funcionam no momento porque a
Prefeitura está fazendo vista grossa, pois não tem coragem de assumir que
errou, esta Casa não pode aceitar esta ilegalidade". Comentou que se tratava
de a Administração Municipal causar grande embaraço ao permitir que uma
irregularidade que ela mesma inventou continuasse acontecendo. Quis saber
se algum dos membros tinha alguma informação a acrescentar, especialmente
o vereador Jocimar Scotti, pertencente ao grupo político do prefeito. Miguel
Lopes acrescentou que muitas empresas ainda se encontravam fechadas,
deixando muita gente desempregada, e que a comissão deveria promover o
encontro dos secretários para esclarecimentos. Opinou que, se a Prefeitura
revogasse esse ato, deveria ficar obrigada a fazer o reparo financeiro.
Jocimar Scotti observou que estava em tramitação na Câmara lei
complementar de autoria da vereadora Camila Marino, dispondo sobre o
fechamento das empresas de sucata no município, e que deverá substituir a lei
de 1973. O presidente revidou que a lei de 1973 não precisava daquela lei
complementar para ser revogada, porque já estava revogada, e afirmou que
ela não teria eficácia sobre as empresas de reciclagem existentes naquele
momento e só poderia ser aplicada nos alvarás posteriores à nova lei, sob
pena de ferir o princípio da anterioridade. Disse também que o Código de
Urbanismo estava sendo "sumariamente desrespeitado" pelo governo que diz
defender o progresso para a cidade e ser contra a reciclagem e a economia
sustentável. "Essas pessoas geram emprego e renda para o município e estão

sendo impedidas de fazer isso por causa da ignorância do Secretário de
Assuntos Jurídicos", manifestou. Apelou ao vereador Jocimar Scotti dizendo
que "a gente precisa ele aqui, Jocimar, e quando o senhor pediu a palavra por
um momento achei que ia me dizer que a Prefeitura reconheceu o erro e
revogou o ato ilegal, mas infelizmente não foi isso... " Em seguida, foi
deliberado o envio de convite aos secretários municipais de

Assuntos

Jurídicos, Tiago José Lopes, e de Obras, André Monteiro, para debates sobre
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a questão. Miguel Lopes lamentou observando que, após o posicionamento
da Comissão de Justiça sobre o assunto, o presidente dela, por ser advogado
e líder do prefeito na Câmara, deveria ter informado os secretário municipais e
o prefeito, buscando o entendimento entre as partes. Ao final, comentou que
achava pouco provável que os secretários comparecessem aos trabalhos da
comissão; 3.2 Medlife e Nutriplus: O vereador Ismael Brasilino solicitou a
presença de representante do Departamento Jurídico da Câmara, para tratar
de assunto referente ao não pagamento de férias aos funcionários da empresa
Medlife, prestadora de serviços nas Unidades Básicas de Saúde. Em Pedido
de Informações, segundo o vereador, a Prefeitura confirmou o fato que iria
narrar. Disse que a Medlife alegava não ter verba para fazer os pagamentos
e forneceu lista de trinta e dois funcionários que estavam sem receber. Disse
ainda que, além dos funcionários das UBSs, havia reclamações de pessoas
que trabalham no Samu e na UPA que ficaram sem receber alguns direitos.
Comentou ainda que "a Prefeitura está terceirizando a responsabilidade" e
disse que gostaria de saber quais providências ela pretendia tomar. O
vereador Cláudio Coxinha comentou que a empresa Nutriplus, terceirizada
para fornecimento de merenda escolar, ia pelo mesmo caminho da Medlife,
destacando que "tem funcionário que saiu de férias, voltou e não recebeu". O
vereador Miguel Lopes opinou que estavam dando um "calotinho" na cidade e
que a Prefeitura, ao não se manifestar, deixava os trabalhadores na
insegurança. Quique Brown atentou que a Prefeitura foi incisiva ao responder
que a Medlife não pagou, esquecendo-se que a gestão da saúde é
compartilhada e não terceirizada. Informou que a Medlife pediu repasses para
a Prefeitura, lembrando que na ocasião da assinatura do contrato entre ambas
a crise provocada pelo coronavírus nem existia ainda. Acrescentou que a
gestão se deu de forma compartilhada com a Secretaria de Saúde, uma pasta
vivendo a pandemia, em uma realidade diversa que exigiu demandas
completamente diferentes, com variação expressiva nos preços e nas
quantidades dos insumos, como máscaras e luvas que eram pouco utilizadas e
passaram a ser necessárias em todas as ocasiões, por todas as pessoas e
várias vezes ao dia. Argumentou que o contrato precisava passar por revisão
e que a Medlife já havia solicitado para reanalisar o contrato, porque a
Prefeitura não o fez. Na sequência, o Diretor Jurídico da Câmara, Dr. Romeu
Pinori Taffuri Júnior, a pedido do vereador Ismael Brasilino, explicou em
detalhes as questões suscitadas sobre as dificuldades da empresa Medlife em
honrar com os compromissos trabalhistas, dentre elas os motivos que levaram
a Prefeitura a não atender o pedido de revisão contratual feito pela referida
empresa, de quem seria a responsabilidade de resolver o problema, e quais
ações

os

vereadores

poderiam

tomar

nesse

sentido.

Dr.

Romeu

preliminarmente destacou que terceirização e gestão compartilhada são
modalidades distintas, esta regulada por !ei federal que exclui a
responsabilidade solidária ou subsidiária da prestadora de serviço, no caso a
Medlife. No entanto, explicou, era preciso atentar para a função social, existia
uma lista de funcionários que não receberam as férias, que poderiam reclamar
conjuntamente na Justiça do Trabalho e que a empresa inadimplente poderia
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estar incorrendo em locupletamento ilícito, em enriquecimento sem causa.
Acrescentou que o Ministério Público Federal não teria como interferir, pois, de
acordo com a Lei nº 13.019, a Prefeitura não teria responsabilidade solidária
ou subsidiária, mas destacou a existência de questão de fundo constitucional,
que é o fato de não se estar a cumprir uma função social e beneficiando a
coletividade. "No mínimo a Prefeitura está só assistindo", disse Dr. Romeu.
Observou que aos vereadores cabia fiscalizar e indagar da Prefeitura qual a
medida que ela pretendia adotar com relação a tal inadimplência, sobretudo
levando em consideração que a empresa pediu revisão contratual. Ressaltou
também que a Constituição garante aos prestadores de serviços a revisão
contratual em casos de prejuízo financeiro, desde que comprovado por notas
fiscais e outros documentos idôneos. Quique Brown disse ter tido
conhecimento de que a Medlife relatou à Prefeitura que teve gastos adicionais
com a Covid, pandemia que não existia no momento da assinatura do contrato
de gestão. Miguel Lopes discordou de alguns pontos ditos, pois segundo ele
dava a impressão de que a empresa era uma "coitada" e que a Prefeitura não
estava cumprindo suas obrigações. "Vamos pagar o trabalhador e eles que
briguem na justiça, senão vira uma piada, vira festa!", exclamou o vereador.
Também citou caso semelhante que ocorria com a empresa Nutriplus,
apelando ao prefeito e ao deputado estadual Edmir Chedid que pressionassem
a empresa a cumprir suas obrigações trabalhistas e depois recorressem às
vias judiciais. Comentou que muitas pessoas estavam trabalhando de graça e
que ainda teriam de gastar na contratação de advogado para tentar receber. "A
Prefeitura não tem responsabilidade nenhuma? Difícil, hein", finalizou. O Dr.
Romeu Pinori Taffuri Júnior refletiu quanto ao fato de não se pagar os
referidos funcionários, enfatizando que, por serem todos de baixo escalão,
eram os mais frágeis nesse cenário e que poderia ser uma forma de chamar
a atenção do Legislativo ao problema, ao que o presidente da comissão
concordou. Dr. Romeu continuou dizendo que "existe mecanismo próprio que
os vereadores possam se valer, falei em plenário já, mas precisaria haver
sensibilidade por parte dos senhores vereadores na composição do mínimo
necessário para poder instaurar os procedimentos próprios. Também entendo
que o não fazer, por parte do Legislativo, este uma abstração materializada
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Salientou que, conforme estava na Constituição, uma das funções do Poder
Legislativo é a de exercer a fiscalização financeira e orçamentária do
Executivo e o que estava sendo discutido naquele momento era o início de
uma fiscalização que deveria produzir efeitos. Ismael Brasilino comentou que
a empresa solicitou revisão contratual, mas era preciso indagar se não houve
repasse, porque a Prefeitura recebeu repasses do Governo Federal e do
Governo Estadual para o combate à Covid, cuja soma, segundo resposta a
Pedido de Informações feito pelo vereador, excedeu os R$ 55 milhões, ~
havendo ainda R$ 20 milhões em caixa. Quis saber se esse dinheiro não
poderia ter sido repassado à Medlife. O Dr. Romeu Pinori Taffuri Júnior
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respondeu que poderia se a Medlife comprovar que o gasto excedente dela foi
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com ações da Covid, pois se tratava de verbas vinculadas cuja destinação não
podia ser mudada, a menos que nas justificativas da Medlife fosse
demonstrado que o desequilíbrio que vem sofrendo é decorrente de ações de
combate à Covid. Sugeriu aos membros da comissão que elaborassem novo
pedido de informações ao Executivo questionando sobre as discrepâncias
entre valores dos repasses, o resultado das revisões caso existissem, a
existência de reajustes e de qual monta, e a possibilidade das verbas
repassadas serem utilizadas para incrementar os valores ajustados com a
Medlife a pretexto dela poder honrar com os compromissos de caráter
alimentar. "Isto já é uma ação legislativa", completou. Sugeriu que esse pedido
de informações complementar fosse enviado também à Medlife em forma de
requerimento, perguntando à empresa por qual motivo ela deixou de honrar
com os compromissos trabalhistas. "Pois ela pode dar uma justificativa diversa
daquela que estamos pensando", concluiu. Quique Brown sugeriu reunir
representante da empresa e convidar as pessoas que ficaram sem receber
seus salários ou férias e também um representante da Prefeitura, a Secretaria
da Saúde e a comissão. "Porque aí acaba essa prática unilateral de decisão",
acrescentou. Considerou que era preciso dar explicações para as pessoas que
não estavam recebendo salário. Miguel Lopes concordou prontamente que
esse encontro seria urgente e sugeriu fazer o mesmo em relação à Nutriplus,
empresa terceirizada para fornecimento da merenda escolar. Dr. Romeu
alertou sobre a necessidade de saber a natureza do contrato, se se tratava de
empresa terceirizada ou compartilhada. Explicou que, caso a empresa fosse
terceirizada, segundo as normas legais de licitações e contratos
administrativos, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
Acrescentou que súmula do TST conferiu responsabilidade subsidiária ao
Executivo no caso de não pagamento de qualquer dessas verbas quando o
Poder Público, no caso a Prefeitura, hão fiscalizasse a execução do contrato.
Disse ainda que fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviço
significa que, ao pagar os honorários à terceirizada, tem que se exigir o
comprovante de todos os pagamentos como condição sine qua non para que
ela possa receber pelos serviços contratados. Disse ainda que o Executivo
tinha a obrigação social de fiscalizar o contrato e que lhe parecia inconcebível
que a parte mais fraca da relação jurídica, no caso os trabalhadores sem
pagamento, tivessem que constituir advogado para apelar na Justiça; 3.3
Refis: Na sequência, foi comentada a resposta do Secretário de Finanças,
Luciano de Lima, ao PI 318, dizendo que a Prefeitura já tinha dado início aos
estudos para instituir o Refis, embora sem previsão de data para o envio à
Câmara do projeto de lei. Miguel Lopes destacou que este tinha sido seu
primeiro pedido logo no início do mandato, feito pessoalmente ao prefeito
municipal que, na ocasião, assumiu o compromisso de enviar o projeto á
Câmara logo após o meio do ano: O vereador ponderou que teria de ser o
mais rápido possível e com publicidade para que a população que sofreu com
a pandemia e o desemprego pudesse se beneficiar. "80% de desconto à vista,
quem tem dinheiro para pagar à vista?", indagou Miguel Lopes, que
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completou dizendo iria reiterar o pedido ao prefeito e também ao deputado
Edmir Chedid, o qual segundo ele "tá na frente aí da Prefeitura, tá
acompanhando par-e-passo tudo, que veja essa situação e mande mesmo". O
presidente intuiu que a resposta tardia do Secretário demonstrou ausência de
comando porque se o prefeito estivesse ali todos os dias, o Refis seria uma
realidade. Criticou o fato de o deputado Edmir Chedid não ser apenas o
conselheiro do pai, mas sim quem tinha o comando do Governo trabalhando
somente às quintas e sextas. "É uma pessoa estranha ao mundo da política
local, porque àqui em Bragança não é nada do ponto de vista formaf', finalizou.
Nada mais tendo sido tratado, ~s t~ab~ encerrados às 16h26. De
tudo o que houve, eu, ~ ·.
' Cecilia Selma Basani,
Assistente de Gestão Legislativa, lavrei a presente ata, revisada por
r\,'\f\QA u,k. ~c.J-t.,.Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que,
lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão. Os
pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da Câmara
Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos desta
sessão os servidores Cecília Selma Basani, do Departamento Legislativo, e
Fernando Leal Fernandes Júnior, do Departamento de Comunicação
Institucional.
der Leg· lativo, 28 de setembro de 2021.
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