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

Aos dois dias do mês agosto 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 Décima Quarta 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. A Sra. Aline 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 a 1º Secretária procedeu com a leitura da
matéria do EXPEDIENTE com as seguintes pautas:

Projetos de Lei Complementar nº 014 e 015/2022 de autoria do Sr. Prefeito

Municipal.

Projetos de Lei nº 026 e 027/2022 de autoria do Sr. Prefeito Municipal.

Indicações nº 37, 38, 39, 40, 41 e 42/2022 de autoria de vários Vereadores.

Requerimentos nº 10 e 11/2022 de autoria de vários 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 terem as seguintes matérias em pauta: Projetos de Lei Complementar nº
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014 e 015/2022, Projetos de Lei nº 026 e 027/2022 e os Requerimentos nº 10

e 11/2022 que o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse uma
breve leitura. Lidos os Projetos de Lei e de Lei Complementar, um a um,
colocou o Sr. Presidente em discussão e não houve oradores, submeteu então
a votação e foram todos aprovados por unanimidade. Em seguida, após breve
leitura do Requerimento nº 10/2022, o Sr. Presidente colocou em discussão
onde o Sr. Sivaldo, no uso da palavra, saudou a todos e esclareceu que, como

já citado em outras oportunidades, votaria contra Requerimentos nesta Casa
de Lei e que, especificamente ao tratado em questão, devido a

disponibilidade das informações, na medida do possível, pelo Portal

Transparência da Prefeitura e pelo direito que qualquer pessoa fisica e

Vereador têm de protocolar diretamente na Prefeitura Requerimentos,
justificam sua posição contrária. Sem mais nenhum orador, submeteu a

votação e foi aprovado por 8 votos favoráveis a 1 contrário do Sr. Sivaldo.
Solicitou o Sr. Presidente a breve leitura do Requerimento nº 11/2022 que
colocou em discussão. O Sr. Sivaldo, no uso da palavra, notando o trabalhado
dos nobres pares apesar de sua opinião contrária, esclareceu que a viatura até

hoje não pôde ser designada ainda a Polícia Militar ou à Guarda Municipal
(que Santana não tem). Relatou que, de forma passageira, já viu a viatura
sendo usada mas que no momento quanto a documentação a própria polícia
pode averiguar se o veículo está legal ou não, declarando novamente seu voto
contrário. Ainda em discussão, a Sra. Laiane saudou a todos e iniciou
tratando do respeito a opinião do Sr. Sivaldo quanto a Requerimentos, mas

que considera incoerente pois deve ser analisado documento a documento
dada a importância. Em relação ao primeiro Requerimento que solicita
documentações esclareceu que não há todas as informações no Portal

Transparência e que por esse motivo foi solicitado, declarando que não vê
motivos em protocolar o Requerimento fisicamente na Prefeitura se a função
do Vereador é fiscalizar e ele tem autonomia e o dever de fazer isso. Em
relação a questão da viatura, quanto a designação, informou que pelo
convênio com a Polícia poder-se-ia fazer através da atividade delegada e que
em caso dessa impossibilidade que seja feita através de outra forma desde

que atribuído o uso da viatura ao patrulhamento rural pois, até o momento,
as pessoas a questionam mas a destinação é desconhecida ainda que venha
sendo usada para fins que não se sabe se é para o patrulhamento. Reiterou os
deveres do Vereador e que as demandas chegam, tanto que o Requerimento
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é de ação de seis Vereadores, o que a credita demonstrar a recorrência do

questionamento pela população que se reporta não apenas a um, mas vários
dos Senhores presentes, prospectando que haverão de ter outros

Requerimentos. Sem mais nenhum orador, submeteu a votação e foi

aprovado por 8 votos favoráveis a 1 contrário do Sr. Sivaldo. Sem mais
nenhuma matéria a ser pautada o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária
que fizesse a chamada da lista para EXPLICAÇÕES PESSOAIS, o Sr.
Carlos Alberto, no uso da palavra, desejou boa noite aos expectadores
agradecendo as presenças do auditório, inclusive do ex-presidente da Câmara
o Sr. Sidnei e relatou, lembrando a todos da função do vereador de fiscalizar
e defender o povo, um acontecimento recente no dia do pagamento dos
funcionários públicos pela Prefeitura, mencionando o estado de saúde de sua
filha após infecção pelo covid-l9 que numa sexta-feira passou mal,
recebendo ela e sua mãe acompanhante (esposa do vereador) atestado
médico por atendimento pelo período da manhã; dado que não houve
melhora, sua esposa faltou ao trabalho no período da tarde para permanecer
Junto da criança que não poderia ficar desassistida, motivo da razão, segundo
o Sr. Carlos, que afirmou não saber se é certo ou errado, disse que veio
descontado do salário quase quinhentos reais por meio dia de falta, perdendo
o ticket de duzentos e cinquenta reais, sendo previsto pela Lei que a perda se
dê pela falta de um ou dois dias sem justificativa, o que ele não compreende,
podendo ter sido considerados o sábado e o domingo visto que se deu numa
sexta-feira. Informou que em nenhum momento, nem a Secretária da Saúde
ou tesoureiro notificaram sua esposa a respeito, que desconfortavelmente
tomou ciência quando tentou pagar uma compra com o ticket e não

conseguiu, depois procurando informações soube também do desconto no
salário em si no valor aproximado de duzentos reais, relatando o vereador
que o valor fará falta. Julgando justa a motivação da meia falta procurou o

responsável pelo RH da Prefeitura, foi informado que não cabia ao setor pois
o pagamento foi feito conforme encaminhou a Secretaria. Procurou ainda o
Sr. Prefeito e Chefe de Gabinete o Dr. João Paulo que ficou de verificar a

situação, mas não informou nada até o momento. O Sr. Carlos citou também
outro recente acontecimento, ocasião que notou pneus carecas de veículo a

serviço da Secretaria da Saúde que reportou ao grupo de Vereadores para
trabalho conjunto onde a situação foi resolvida, apesar dos "murmúrios"
decorrentes da fiscalização. Quanto ao exposto, o Vereador afirmou que no
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seu entendimento trata-se de perseguição. Lembrou quem em Sessão recente,
foram aprovados quase meio milhão para Saúde, mas que ainda assim,
infelizmente, faltam remédios no posto de saúde e a população segue
reclamando; esclareceu que se houver falta de dinheiro que encaminhem
projetos à Câmara, que se for bom para povo irão aprovar. Falou também a

respeito dos trabalhos de visita na parte da tarde, coisa que antes da
realocação de sua esposa para o posto, não acontecia. Relatou que vários
funcionários já o procuraram falando que a Secretária as vezes é grossa;
comparando a dedicação da Secretária ao antigo servidor do cargo. O Sr.
Silvado falou a respeito, quanto a primeira parte do discurso do Sr. Carlos
que quando em caso de problema de saúde não existe cargo ou dinheiro, se
houve desconto por tal motivo, deve ser procurado onde houve o erro e feita
a reposição da perda; quanto a questão dos remédios, lembrou que em outros
municípios também acontece o mesmo por falta nas fábricas e distribuidoras
para fornecimento que deve estar sendo providenciada a regularização.
Quanto ao caso da Secretária informou que as pessoas tem o mesmo direito
de procurarem a Prefeitura para reportarem reclamações, que seria o mais
conveniente, evitando "fofoquinha" repassando, pois todos como cidadão e

munícipe que pagam seus impostos têm o direito de cobrar a forma em se
são tratadas e em igualdade, não apenas o vereador. Retomando, o Sr. Carlos
disse respeitar a opinião do Vereador, mas que se situação de sua esposa não
foi resolvida talvez seja complicado lidarem com essas reclamações; a

respeito dos remédios lembrou que já se passaram dois anos e a questão ainda
não foi solucionada, sendo os projetos destinados à Saúde, todos aprovados
pela Câmara, já encerrando agradecendo seu momento de fala. A Sra.
Secretária chamou inscrita a Sra. Laiane, que no uso da palavra, novamente
saudou a todos tratando inicialmente da importância do Projeto de Lei
aprovado a respeito da revogação da "Taxa de Expediente" discriminada no
carnê de IPTU, indevidamente cobrada, que advém da emissão do carnê e é
declarada inconstitucional. Reconhecendo que a Administração precisa da

arrecadação, mas que não pode ser feita de maneira a onerar âquele que
contribui. Informou que desde maio do ano passado, protocolou fisicamente
o pedido de Requerimento conforme o Sr. Sivaldo informa, diretamente à
Prefeitura. Como resposta, através de Ofício, recebeu o posicionamento onde
informaram que "Ao Administrador só é dado o dever de lançar e cobrar
tributos e que o Requerimento não seria o meio legal de alegar a
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inconstitucionalidade", ou seja, ficou inerte diante de uma cobrança que
fazem de forma indevida. Desta forma, buscando, identificou que a

elaboração desse tipo de Projeto de Lei por se tratar de competência
concorrente e, protocolado na Câmara obteve, por parte do jurídico, parecer
favorável. Encaminhado às Comissões para analise da constitucionalidade e

discução entre os Vereadores, o Vereador Sivaldo solicitou vista dos autos

justificando que não teria o Vereador a competência para legislar a respeito,
devendo o projeto partir do Executivo. Objetivando a revogação, a
Vereadora informou que se houvesse a apresentação desse projeto pelo
Executivo, ela teria a iniciativa de retirá-lo de pauta e, mediado pelo
Vereador Adriano conforme se dispôs, assim aconteceu para votação do

projeto do Executivo na presente Sessão - situação que considerou triste visto
que deveria ter sido verificado desde o ano passado. Considerou ainda, diante
do exposto, intrigante o posicionamento inicial da Administração a respeito,
dada a alegação na ocasião do Requerimento, como pedido de
inconstitucionalidade de uma Lei, questionando-se, perguntou por que não

pôde ser feita no ano passado, mas nesse pôde? se seria o motivo de sua
autoria na proposição para lhe tolher o mérito mas que, enfim, o objetivo foi

atingido e a partir do ano que vem a taxa não será mais cobrada. A Vereadora
denotou que vê a maioria dos vereadores tentando buscar soluções para a

população e funcionários. Declarou seu orgulho na aprovação deste Projeto
por sua luta e pelo trabalho dos Vereadores que estão tendo o diálogo e

trabalhando pra isso, o que não observa em outros departamentos. Dispondo
a esclarecimentos e atendimento todas as terça-feira na Câmara para defesa
dos direitos e demandas dos munícipes de Santana, encerrando agradeceu
seu momento de fala. 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 CardosAlberto da Silva
1º Secretária Presidente


