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

Aos três dias do mês de maio 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 Oitava 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 Antonio da Silva. Havendo número legal em
plenário, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão. O Sr. Carlos
Alberto da Silva 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, não ouve orador e não havendo orador ele submeteu
à votação e foi aprovada 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:

Projetos de Lei nº 12, 13 e 15/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Projeto de Lei nº 14/2022 sugerido por iniciativa popular.

Projeto de Resolução nº 06/2022.

Indicação nº 25/2022 de autoria dos Srs. Vereadores Carlos Alberto da Silva
e Laiane Caroline Ortega.

Requerimentos nº 06, 07 e 08/2022 de autoria da Sra. Vereadora Aline
Adalesa de Souza Boer e o Requerimento nº 09/2022 do Vereador Sr. Carlos
Alberto da Silva.
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Moção nº 07/2022 (moção de aplausos) de autoria de todos os vereadores.

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 Resolução nº 06/2022, que

o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura, após

colocou em discussão e não ouve orador, não havendo orador ele submeteu

à votação e foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, solicitou a Sra.

Secretária que fizesse uma breve leitura do Requerimento nº 06/2022, após

colocou em discussão e o Sr. Sivaldo, expondo seu voto, justificou que há

viabilidade de obter as informações requeridas de maneira mais hábil,

complementado que reconhece o direito da Vereadora à proposição via

requerimento. Não houve mais oradores, não havendo mais oradores o Sr.

Presidente submeteu à votação e foi aprovado por 8 votos favoráveis a 1 voto

contrário do Sr. Sivaldo. Do mesmo modo, o Sr. Presidente solicitou a Sra.

Secretária que fizesse uma breve leitura do Requerimento nº 07/2022, após

colocou em discussão onde o Sr. Sivaldo declarou sua ciência do andamento

da referida obra citada no Requerimento, informando que ela esteve parada

devido motivos de saúde do empresário responsável pela execução que,

segundo ele, se trata de iniciativa particular, informando ainda da

necessidade de mão de obra requerida que abre oportunidade à interessados

a empreita de trabalho. Não houve mais oradores. Não havendo mais

oradores o Sr. Presidente submeteu à votação e foi aprovado por 8 votos

favoráveis a 1 voto contrário do Sr. Sivaldo. A pedido do Sr. Presidente a

Sra. Secretária fez uma breve leitura do Requerimento nº 08/2022, após o Sr.

Presidente colocou em discussão e não ouve orador. Não havendo oradores

ele submeteu à votação e foi aprovado por 8 votos favoráveis a 1 voto

contrário do Sr. Sivaldo. Anunciou, ainda, o Requerimento nº 09/2022,

solicitando a Sra. Secretária que fizesse uma breve leitura, após colocou em

discussão onde o Sr. Sivaldo demonstrou sua discordância dado que em
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gestões passadas, onde esteve atuante o Vereador Carlos Alberto, não houve

submissão de requerimento de mesma natureza, sabido que igualmente

realizava-se viagens à trabalho, sendo o presente Prefeito ainda mais claro

quanto as suas viagens, lembrando que elas viabilizam a conquista de

recursos em benefício do município, declarando sua opinião de que deveria

esta Casa de Leis humildemente parabenizar a atual administração pelas

conquistas, inclusive a que chegou ao município em dia anterior a presente

Sessão da qual o Sr. Carlos teve participação; expôs ainda que percebe o uso

deste recurso (requerimento) como um meio para "picuinhas" políticas,

considerado que se pode fazê-lo diretamente na Prefeitura. Não ouve mais

oradores, procedeu então o Sr. Presidente submetendo o Requerimento nº

09/2022 à votação e foi aprovado por 8 votos favoráveis a 1 voto contrário

do Sr. Sivaldo. Por fim, o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse

uma breve leitura da Moção nº 07/2022 que após colocou em discussão e

não ouve orador, não havendo orador ele submeteu à votação e foi aprovada

por unanimidade.

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, iniciou expondo sua surpresa pelo

voto contrário do Sr. Sivaldo ao Requerimento nº 09/2022 de sua autoria,

pela prezada transparência que cobra. Informou que soube da dispensa de

um funcionário da Prefeitura que mais uma vez teve os nomes das

Vereadoras Aline Boer e Laiane Ortega, junto do seu, atribuídos

indevidamente ao fato. Declarou que não o interessa saber a autoria da

denúncia, e que sabe que não foi realizada ou incentivada por nenhum dos

vereadores. Questionou o porquê da denúncia, explorando a possibilidade de

anteriormente terem sido feitas promessas que não foram cumpridas,

podendo a pessoa estar com raiva daquele que se comprometeu, descontando

na pessoa e acabar por resvalar em um funcionário público, dizendo que é

importante pensar no que falar. A respeito da conquista do caminhão pipa,

parabenizou, mas solicitou que os convites a entregas do tipo sejam feitos

com prévio aviso, indicando local e data porque chamar em cima da hora
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inviabiliza a participação, o que não considera um convite. Reconheceu sua

participação na conquista, como citado anteriormente por vereador.
Esclareceu a todos que ele é vereador da Câmara e não sua esposa, que aquele
que queira castiga-lo que o procure em vez de procurar a sua esposa, que não

tem relação com seu exercício político e é concursada. Relatou descontento
com a atitude de chamarem à Câmara a população para "bater de frente",
devendo ser o vereador, chamado ao gabinete para uma conversa a respeito
dos projetos, seguindo o protocolo como realizavam gestões anteriores.
Relatou ainda que é sabido que, anteriormente, em reuniões foi dito que

"quando ele jogasse os papéis em cima da mesa meio mundo seria preso" e

"que venderiam sítio porque pegou um monte de diárias", questionando onde
estão os tais papéis que nunca viu. Declarou que não se prejudicaria por Zeca
de Melo, que se os votos foram favoráveis à aprovação das Contas é porque
nada foi roubado, reconhecendo que o gasto foi sim acima do esperado, mas
considerou que muitas famílias seriam mandadas embora. Solicitou respeito,
reiterando que o procurem em vez de sua esposa quando preciso for, que
todos sabem onde ele mora e conhecem seu trabalho, independente da

política, com seu lava-jato e que acaso ele deixe de ser vereador fome não

passará, pois tem sua profissão. Agradeceu seu momento de fala, passando
para o próximo inscrito. A Sra. Aline Boer, cumprimentou os presentes e

agradeceu a explicação do Sr. Sivaldo, complementando que faltou muitas

informações pois não é só por motivos de saúde que a obra está parada,
discordando do vereador, por considerar que a Prefeita tem responsabilidade
pois foi ela quem contratou a empresa, cabendo a ela passar as informações.
Ressaltou ainda que mesmo que apenas uma pessoa queira esclarecimentos,
ela enquanto vereadora se disporá dos meios, demonstrando respeito a

opinião do vereador de ser favorável ou não. Citou sobre seus dois

Requerimentos a respeito da estrada municipal SPP355, concordando que há

muitos anos encontra-se em más condições, mas que até então não era

vereadora, com os conhecimentos que tem adquirido, pontuando que a

estrada não tinha a frequência de passagem que tem atualmente, ressaltando

que não se trata de benefício próprio por passar pelo sítio de seu pai, apesar
de ele necessitar recorrentemente de ambulância que passa pela estrada. Seus

apontamentos focam-se no fato de que pais e alunos que passam diariamente
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por uma represa que não tem guarda-corpo, estão sujeitas à riscos quando
chove, inclusive os motoristas escolares e ambulanceiros com a

possibilidade de derrapagem. A respeito da denúncia, como caracterizou,
(que foram 4) questionou o curioso fato de apesar das 4, apenas uma pessoa
experiente e de muitos anos que foi demitida enquanto 3 "puxa-saco" foram
poupados pois "ele deu um jeito". Repudiou que foi jogada a culpa em três

vereadores, afirmando que nenhum denunciou, se dispondo a apresentar
cópia a quem quiser, afirmando que se ela tivesse a denúncia, a apresentaria.
Por fim, sugestionou esclarecimentos dos fatos ao referido funcionário e

reafirmou a injustiça despedindo-se com um boa noite. O Sr Sivaldo então,
no uso da palavra, cumprimentou com boa noite os presentes e expectadores
sugerindo o compartilhamento da Sessão para ciência de todos dos trabalhos
da Câmara. Retomou a questão da transparência apontada por vereador
anteriormente, questionando qual transparência exige esta Casa de Leis, já
pedindo desculpas aos que estiveram presentes assistindo à votação de um

Decreto, retratando, segundo ele, o descaso que foi a leitura de 20 páginas
de um Parecer, gastos lhl4min nos quais foram feitos a defesa de um

processo. Quanto ao Prefeito, tornou a falar, questionando como ele poderia
buscar recursos sem fazer viagem, que não seria aguardando a visita de

Deputados e Secretários ao município; sendo tudo exposto pelo portal
transparência dados os prazos para disponibilização pública. Quanto a
Vereadora Aline, disse discordar devido a ciência da situação do local que a
várias gestões não mudou a estrada na qual transita há anos, fazendo agora
submissão de requerimentos a respeito, acreditando o Sr. Sivaldo ser possível
resolver através do diálogo de maneira satisfatória. Agradeceu seu momento
dando lugar a Sra. Laiane que saudou a todos os presentes e espectadores da
transmissão com boa noite, enfatizando inicialmente o Projeto de Lei nº
14/2022 recebido nesta Casa de Leis, dado que acredita ser a vez que houve
tal proposição de iniciativa popular, o que demonstra o quanto a população
está atenta as necessidades do município, parabenizando as 86 pessoas que
tiveram a iniciativa de apoiar causa tão nobre e de extrema necessidade,
lembrado que o Sr. Adriano já havia feito Indicação no mesmo sentido.
Pontuou a questão citada pelo vereador Carlos Alberto a respeito de convites
subliminares sobre a participação em eventos que envolvem o Executivo,



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000
FONE/FAX: (17) 3692-1161

E-mail: camaraQ)santanapontepensa.sp.gov.br
site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

informando que não comparece pois deixou de ser convidada, mas que
sempre que souber, comparecerá. Quanto a citação do Sr. Sivaldo, de serem
os vereadores mais humildes e parabenizar o Prefeito, esclareceu que o

Regimento Interno não prevê parabenização da Administração como função,
mas de auxiliar através de Projetos, Indicações e principalmente de

fiscalização, sendo o Requerimento um dos principais instrumentos para tal.
Esclareceu que sempre faz uso da tribuna é para solicitar, indicar e

questionar, nunca difamar tampouco divulgar, reconhecendo o bom trabalho

que vem sendo feito neste sentido. Quanto as negativas a respeito dos

Requerimentos por parte do Sr. Sivaldo, disse não compreender tal atitude
dado que é citado pelo mesmo o princípio de seguir a Lei e a transparência ,

expondo que não pôde verificar nenhuma irregularidade nos Requerimentos
apresentados e que todos têm publicidade, sendo inclusive um meio de tornar

transparente o trabalho que, como sugerido fazer diretamente a Prefeitura,
não o seria público como feito na Sessão, complementando que "quem não
deve não teme" e que Requerer não prejudica os serviços administrativos que
possuem os responsáveis para atendimento. Sobre a denuncia já mencionada
anteriormente, a vereadora disse chegar informações a seu respeito de que
até funcionários efetivos ela denuncia, afirmando que as suposições fogem
da razoabilidade e pedindo encarecidamente que a população busque
informações de ambos os lados, visto que muitas mentiras estão sendo

propagadas. Declarou que aquelas as quais sua autoria é verídica, dispõe-se
de apresentar a documentação e justificar os motivos, a exemplo de

impugnações de editais para compra de veículo destinado ao gabinete.
Explicou que a impugnação se deu por erro na descrição do objeto que não

permitia concorrência de preços, tanto que o certame foi cancelado duas

vezes, o que demonstra o trabalho de fiscalização cabido ao vereador. A
compra, por fim regularizada, se deu pela aquisição de veículo modelo
corolla cross pelo justo valor de R$ 165.500,00 graças a prezada
concorrência de preços para economia dos cofres públicos. Por fim, reiterou
que se dispõe a esclarecer qualquer ato seu dada a inconivente detração que
vem sendo feita, tendo que recorrentemente fazer-se necessário o uso da
tribuna para fins de esclarecimentos de informações inverídicas; pontuando
também que se encontra semanalmente a disposição nesta Casa de Leis às
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terças-feiras a qualquer um que a procure para esclarecimentos ou

proposições. Agradecida de 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.

Aline Adalesa de Souza Boer
1º Secretária

erto da SilvaCarlos
esidente


