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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil vinte e dois às 20:00
horas, nesta cidade de Santana da Ponte Pensa, Estado de São Paulo, situada
à Avenida São Joaquim n.º 754, na sede da Câmara Municipal, sob a
Presidência do Vereador Carlos Alberto da Silva e secretariado pela Sr. Aline
Adalesa de Souza Boer 1º Secretária, realizou-se a Sétima Sessão Ordinária
do Segundo Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura. O Sr.
Presidente solicitou a 1º Secretária para que fizesse a verificação dos
Vereadores presentes, que após a chamada verificou-se estarem presentes os

seguintes Vereadores:- Adriano dos Santos Moreira, Aline Adalesa de
Souza Boer, Carlos Alberto da Silva, Eliandro Rubiatti, Laiane Caroline
Ortega, Nilson Timoteo, Sandra Aparecida Cardozo Ferreira, Silas
Rego dos Santos e Sivaldo Antônio da Silva. Havendo número legal em

plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão, informando aos

presentes expectadores que as manifestações ocorressem através de palmas,
sem atrapalhar ou interromper o trabalho do Plenário, para que não fosse
necessário intervenção policial. O Sr. Adriano dos Santos Moreira leu uma

passagem Bíblica. Após, o Sr. Presidente solicitou a 1º Secretária para que
fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que colocada em discussão, o Sr.
Silas apontou erro a ser corrigido na redação do número do ano referente à
fala do Sr. Presidente no Tema Livre, de 2022 para 2018. Não havendo mais
nenhum orador, o Sr. Presidente submeteu Ata da Sessão anterior à votação
e foram aprovadas por unanimidade. Dando sequência, conforme solicitado
pelo Sr. Presidente à 1º Secretária, passou-se para a leitura da matéria do

EXPEDIENTE, com as seguintes matérias em pauta:

Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São de Paulo, referente ao

processo TC-004313.989.18-8, sob ementa: Contas Municipais de despesas
de pessoal em percentual superior ao limite estabelecido pela Lei de

Responsabilidade Fiscal. Parecer prévio desfavorável.
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Parecer nº 06/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento e anexo, que
consta de Parecer do membro da Comissão, a Sra. Sandra Aparecida Cardozo
Ferreira.

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022 de autoria da Comissão de

Finanças e Orçamento.

Sem mais nenhuma matéria no Expediente, passou para o TEMA LIVRE,
não houve orador e não havendo orador o Sr. Presidente, em seguida, passou
para o Intervalo Regimental.

Após o Intervalo Regimental, a Sra. Secretária fez a verificação dos
Vereadores presentes e havendo número legal em plenário o Sr. Presidente
declarou reaberta a presente Sessão. Após comunicou que na ORDEM DO
DIA tem a seguinte matéria em pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº
01/2022, que o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma
breve leitura, após colocou em discussão, não ouve orador. Antes de
submeter a votação, o Sr. Presidente lembrou que àquele que aprovar o

Projeto de Decreto Legislativo estará rejeitando as contas do exercício de

2018, e aquele que votar contra o Projeto de Decreto Legislativo estará

aprovando as contas do exercício de 2018. Em seguida, ele submeteu o
mesmo à votação, por chamada nominal seguindo ordem alfabética,
solicitando que, assim que chamado, o vereador se digira a Tribuna para
fazer uso do microfone para declarar seu voto de maneira mais clara a todos.
Desta forma, o Sr. Adriano declarou voto favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo, favorável ao Parecer do TCE; a Sra. Aline declarou voto
contrário ao Projeto de Decreto e favorável à aprovação das contas de 2018;
o Sr. Eliandro declarou voto favorável ao Parecer do TCE, sendo também
favorável ao Projeto em votado; a Sra. Laiane declarou voto contrário ao

Projeto de Decreto Legislativo e à favor da aprovação das contas de 2018; o
Sr. Nilson declarou voto contrário ao Projeto de Decreto Legislativo e à favor
da aprovação das contas de 2018; a Sra. Sandra declarou voto contrário ao

Projeto de Decreto Legislativo e à favor da aprovação das contas de 2018; o
Sr. Silas declarou voto contrário ao Projeto de Decreto Legislativo e à favor
da aprovação das contas de 2018; o Sr. Sivaldo declarou voto favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo; o Sr. Carlos Alberto declarou voto
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desfavorável ao Projeto de Decreto Legislativo e favorável à aprovação das
contas de 2018. O Sr. Presidente declarou reprovado o Projeto de Decreto

Legislativo nº 01/2022 por 6 (seis) votos desfavoráveis e 3 votos favoráveis.

Não havendo mais nenhuma matéria em pauta na Ordem do Dia passou-se
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O Sr. Presidente solicitou a Sra.
Secretária que fizesse a chamada da lista para Explicações Pessoais. O Sr.
Vereador Carlos Alberto, no uso da palavra, cumprimentou a todos os

presentes e expectadores da transmissão, agradecendo especialmente a

presença de sua esposa. Declarou que nunca prejudicaria uma pessoa que
pensou em 20 famílias, preferindo se prejudicar para não prejudicar às

famílias. Apontou que há outras preocupações a se atentar, como a falta de

dipirona e omeprazol no Posto de Saúde. Solicitou respeito à Câmara, pois
já ouviu falar que Vereador não faz nada em Santanamas, que sem a Câmara
o Prefeito não vai a lugar algum. Salientou que apoiou e trabalhou para
eleição do atual Prefeito, fazendo parte de sua vitória. Encerrou agradecendo
seu momento de fala. Em seguida a Sra. Aline, inicialmente desejou boa
noite a todos presentes e expectadores, especialmente à sua família presente
e em apoio. Solicitou ao Sr. Presidente permissão para fazer uma

exemplificação, concedido, a Sra. Vereadora então demonstrou por outrem

que, por vezes, a depender do ângulo de visão se compreende uma situação
de outramaneira, e que nem por isso se faz certo ou errado, pedindo respeito.
Neste momento, devido exaltação no auditório, o Sr. Presidente pausou a

Sessão por 10 minutos até a retomada da ordem. A Sra. Aline, prosseguindo,
afirmou que seu voto foi feito com convicção, depois de muita avaliação e

dado seu tempo enquanto vereadora, que não consegue rejeitar as contas de
um gestor que colocou seu nome em risco para salvar o sustento de famílias
de Santana que seriam alvos certeiros de desemprego se o ex-prefeito tivesse
sido egoísta, mas que não foi isso que ocorreu. Reconheceu que o ex-prefeito
teve apontamentos e se defendeu quando preciso, tendo êxito apontamento
por apontamento, restando a discussão, o Parecer opinativo sobre o gasto
com pessoal, o que foi defendido também, inclusive, pelos cálculos do
mesmo contador em exercício nesta Casa de Leis, chegando ao valor abaixo
dos 54%, que é o limite determinado pela lei. Disse que os vereadores, não
estavam debatendo os 30 apontamentos, como divulgado pela mídia. Todos
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estes apontamentos foram defendidos pela gestão anterior com êxito, sendo
relevados pelo voto do conselheiro Relator, reduzindo à advertências ou

recomendações, sendo somente o gasto com pessoal, não relevado.
Apontando que as contas do ano seguinte, 2019, as quais receberam as

adequações das recomendações, tiveram voto totalmente favorável. A
respeito do percentual apresentado pelo TCE de 59,89%, explicou que
somatiza valores rescisórios, o que é considerado por muitos juristas
"errado". Por esta visão, ajustados os cálculos, chega-se aproximadamente à

53%, abaixo dos 54% que é o limite legal, afirmando que esta é a defesa.
Complementou que o contraditório e a ampla defesa são princípios
constitucionais, que nenhum ordenamento jurídico democrático funciona
sem o direito de defesa pois, sem este dispositivo, certamente, alguns dos

presentes nem o estariam, seriam condenados de pronto. Explanou que os
vereadores estão como instrumento de justiça e não de vingança. Muito do

que foi dito nos últimos dias, segundo a vereadora, usou de matéria
tendenciosa veiculada nas redes socias, insinuando que seriam favorecidos
aqueles que votassem a favor das contas do ex-prefeito. No entanto, que é

preciso persistir e ter convicção que esta Casa de Leis não é um "tabuleiro
de xadrez", e que os vereadores sejam peões, tampouco fiéis para dizer
"amém" para atitudes ruins ou de cunho de vingança. Afirmou que nada foi
roubado, não houve dolo, como alguns dizem. Pelo contrário, foi garantido
o direito de trabalhar de muitos pais e mães de família, provedores de seus
lares e, por isso, um risco foi assumido. Não um risco pra si ou aos
vereadores, nem para os que assistem à Sessão, mas sim ao próprio, o ex-
prefeito Zeca de Melo. Se mostrou ciente da existência daqueles que tomam
a votação como ato eleitoreiro, mas a si não, pois se trata de ato de justiça,
afirmando o senso crítico e de justiça. Que de nada vale tentar reprimir em
público um voto, mas nos bastidores coagir um vereador a votar de acordo
com o interesse de uma meia dúzia de pessoas. Que de nada vale ameaçar
os nobres pares para que se aprove as contas do ex-prefeito, pois seria
denunciado ao Ministério Público. Externou que a situação beira à

indignidade. Reiterou que o voto do vereador é inviolável, como assegura o
Inciso 8º do Artigo 29 da Constituição Federal, estando os vereadores a fazer
um fazer um trabalho sério. Aqueles que julgarem erradas as decisões dos
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vereadores, lembrou que o uso das cadeiras do Plenário é temporário,
podendo, no próximo mandato, haver algum dos presentes a ocupar. Falou
que o tempo será responsável por determinar e mostrar quem está certo,
desejando a si e aos meus nobres pares que respeitado em ter autonomia para
atender o interesse do nosso povo, sem ter que ser coagido por ninguém.
Reafirmou que os vereadores não estão em suas posições para atender os
interesses escusos de um ou de outro, acompanhado de uma "tapinha nas
costas" ou um "café", ou até mesmo favor ou cargo, mas para representar o
interesse coletivo d cidade. Declarou que, para a surpresa de muitos pois,
anteriormente, elamesma desejava a condenação do ex-prefeito, até estudar,
se orientar, ouvir a população e poder dar a garantia de defesa ao homem que
zelou pelas famílias de Santana da Ponte Pensa. Não estando ali para
condenar o homem como criminoso. Pediu desculpas a quem decepcionou e

agradeceu a cada um que incentiva seu trabalho, colocando-se disposição de
todos encerrando com um boa noite. Em seguida, segundo inscrição na lista,
a Sra. Laiane, que por solicitação de transcrição integral de sua fala, disse
"Boa noite presidente, colegas vereadores, a todos os presentes, a minha
família que sempre me apoia, aos que nos acompanham pelo facebook.
Gostaria de informar as razões do meu voto, e de antemão informar que o
Tribunal de Contas emite um parecer opinativo e que compete sim aos
vereadores o julgamento das contas, tanto que elas estão em tramitação nessa
casa de leis. Vou pontuar aqui sobre o Parecer que o Tribunal emitiu. Na
primeira página do parecer observamos que a ementa ela informa: Contas
municipais. Despesas de pessoal em percentual superior ao limite
estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Parecer prévio desfavorável.
O parecer segue, ele é a partir da página primeira até a 28 páginas, consta o
relatório dos apontamentos, seguido das justificativas apresentadas pela
administração, e ainda menciona as manifestações dos Órgãos do Tribunal
de Contas. A partir da página 29 consta o voto, no qual considera para
emissão do Parecer Prévio Desfavorável, foi a extrapolação do índice
constitucional com Gastos com Pessoal. O limite constitucional estabelecido
é de 54% e foi apurado pelo Tribunal o índice de 57,89%. Ao tomar
conhecimento do Parecer, eume profundei sobre o assunto, para que pudesse
analisar o que estava sendo realmente a acusação, a relação, os informativos
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que vinham sendo questionados, e eu fui verificar que para chegar nesse

percentual de ao percentual 57,89% o Tribunal de Contas levou em

consideração valores que segundo o profissional de contabilidade que atuava
na época, e que atua atualmente no município também, ele informou que
houve valores considerados que não deveriam estar sendo considerados
como gastos com pessoal. Então a parir do momento que me relatou isso eu
fui verificar que o Parecer prévio do Tribunal estaria indevido pois
permaneceria sim dentro do limite estabelecido pelo constitucional que seria
de 54%. Entretanto, como o entendimento do Tribunal foi embasado em

relação com de gastos de pessoal, com pessoal, busquei mais informações
sobre o caso do que de fato ocorreu na época, porque pessoas que me

procuraram inclusive, funcionários a época e funcionários que continuam
atuando no município, e eu fui informada por eles, que são pessoas,
moradores de Santana que tiravam seu alimento ali daqueles serviços, que
eles realmente foram beneficiados no sentido de que não foram demitidos e

que portanto, foi resguardados seus empregos. Portanto, diante dos relatos
dessas pessoas e ainda perante o Parecer que a nobre vereadora Sandra

apresentou, eu me senti confortável e juridicamente amparada para votar
favorável à aprovação das Contas, haja vista também que não houve
benefício próprio, desvio, ou atos de corrupção. E por fim, falando sobre um

ponto muito especifico queme foi indagado durante esses últimos dias, sobre
a questão se o prefeito a época recebeu valores indevidos quanto esteve
afastado para tratamento de saúde. Fui pesquisar a respeito também, ao
contrário do que foi veiculado, não houve esse pagamento indevido. O que
ocorreu foi um apontamento do Tribunal sobre o assunto, e que foi
esclarecido em Defesa, porque há uma previsão desse pagamento na Lei
Orgânica no seu Art. 63 e não há nenhuma ação constitucional ou outro

procedimento questionando a constitucionalidade desse artigo, então é

valido o pagamento. Diante disso, que realmente a questão abordada e não
relevada pelo Tribunal foi o percentual de gastos com pessoal, eu me
fundamentei no Parecer da Nobre vereadora Sandra, o qual eu acompanho.
E pessoal, qualquer dúvida e esclarecimento que vier a acontecer eu posso
apresentar os relatórios, mostrar o meu entendimento. Eu fico a disposição
de todos, eu tô todas as terças-feiras na Câmara e eu estou à disposição para
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relatar, informar, para mostrar os dois lados dos entendimentos porque são
entendimentos que cada vereador têm, que cada vereador deve sim analisar,
pesquisar e se fundamentar pra fazer". Encerrou com boa noite a todos. O
vereador Sivaldo, cumprimentou a todos presentes e parabenizou a
funcionária da Secretaria, informando que nesta Casa de Leis há um
funcionário que cumpre as leis. Cumprimentou especialmente a sua esposa.
Questionou, procurando seguir a lei, não para julgar o Prefeito, mas para
Julgar o que foi julgado por um superior, o Tribunal de Contas. Falou que o
Parecer da vereadora, justificando seu voto não era necessário, tomando

tempo e cansando pra justificar seu voto em contrário. Declarou que procura
cumprir a lei, para aqueles que confiaram seu voto nele, que ele não está para
Julgar a pessoa, mas o político, pois o Prefeito tem assessoria jurídica,
advogado e contador para dizer o que pode e o que não pode, pois se trata de
dinheiro público, do povo e tem de ser bem administrado. Prefeito não pode
ser bonzinho pra um e outro e ser processado depois. Alertou que a

população está de olho. Citou que o Prefeito atual quis comprar um carro e

vereador pega no pé mesmo sem ter nada sendo julgado, lembrou que o

Parecer dele há de chegar e será julgado em igualdade. Relatou que o

município está detonado.Agradecido seu momento de fala e não havendo
mais orador para as Explicações Pessoais e mais nenhum assunto a tratar o
Sr. Presidente agradeceu a todos declarou em nome de Deus encerrada a

Sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que vai devidamente
assinada.

O Ban
Aline Adalesa de Souza Boer

1º Secretária Presidente
Carlos ÁlBerto da Silva


