ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014
Às vinte horas do dia vinte e dois de setembro dois mil e quatorze, na sede da
Câmara Municipal, reuniu-se em Sessão Ordinária a maioria dos Vereadores, sob
a Presidência do Vereador Carlos Antonio Botte, que deu início a Sessão após a
leitura e aprovação da Ata da sessão anterior. Em seguida informou a ausência
do Vereador Rafael e solicitou a leitura dos documentos em pauta: Ofício nº
12/2014, da Secretaria Municipal de Saúde de Cafeara, em Resposta ao ofício nº
72/2014, contendo o requerimento do Vereador Claudio José Borges Pires. Na
seqüência foi feita a leitura do convite da Avempar, que convida os Edis para
participarem de uma Reunião que acontecerá no dia 27 de Setembro no sábado
próximo na cidade de Jaguapitã, e Presidente esclareceu que o vereador que
tiver disponibilidade para participar deverá avisar a Secretaria com antecedência.
Logo após a palavra ficou livre, e o Vereador Elton solicitou o envio de moção de
Pesar a Família Arquino, e a família da Dona Maria Rosa, sogra do Túlio. Em
seguida o Vereador Elton fez um requerimento de cópia das respostas que a
Secretaria de Educação encaminhou a esta Casa, ou seja, as respostas da Escola
Municipal e do Colégio Estadual, para ser encaminhada ao Senhor Roberto
Marangone, e esclareceu que o papel do Vereador é cobrar uma boa
administração e fiscalizar; e quando faz um requerimento de bom uso, de boa fé,
acaba recebendo respostas desagradáveis, então se somos porta voz do povo de
Cafeara, e como fez o seu requerimento em cima daquilo que o pai de um aluno
reivindicou devemos receber as respostas bem esclarecidas, que então é mais
que justo encaminhar estes documentos, para que aqueles que solicitaram
tomem conhecimento do que foi solicitado, já que eles se sentiram prejudicados,
e se houve alguma responsabilidade ela veio diretamente daquele que solicitou
que fosse abordado este assunto aqui. Por fim agradeceu os demais Vereadores

caso seja aprovado o envio das referidas cópias. Sobre a resposta da Secretaria
de Saúde, disse que fica impressionado com o seu conteúdo que todos acabaram
de ouvir, e que a situação é crítica, mas não vai abordar este assunto hoje,
porque temos o nosso Departamento Jurídico e prefere tirar algumas dúvidas
para depois estar dando a sua resposta, porque como Vereador quer estar
falando sobre esta reposta. Disse que responder a altura daquilo que foi
solicitado e daquilo que é de interesse da Câmara tudo bem, mas usar a resposta
para esmagar pessoas que não tem nada haver com alguma situação irregular
não acha justo, se é que ouve alguma situação irregular. Disse que está
documentado esta resposta cuja fala é dita com muita autoridade coisas que
machucam a gestão passada. Que Cafeara sempre se destacou entre as 10
melhores cidades nas administrações passadas, então ouvir tanta coisa como
ouviu neste documento, que prefere tirar algumas informações com o Jurídico
para depois estar encaminhando reposta a este documento. Que está mais que
esclarecido que pessoas oportunistas estão atrapalhando a administração, e
então realmente está acontecendo muitas contradições. Que quando defende
alguma coisa e diz que não está tendo retaliação política, der repente vem uma
resposta como esta que evidência estar havendo retaliação política sim. Que não
estava na Reunião anterior, mas prestou atenção na Ata, e acha que temos que
tomar cuidado com as respostas que vem, porque afinal das contas esta Casa é
uma Casa de Leis, de muito respeito, e não vai admitir tentarem manchar a
imagem de gestão passada. O que poderia ter acontecido se fosse verdade o que
está descrito aí, seria as contas das gestões passadas não terem sido aprovadas.
Mas não foi isso que aconteceu. E deixou claro que após uma consulta com o
Jurídico vai exercer o seu direito de resposta ao conteúdo do ofício encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde. A palavra continuou livre e o Vereador
Claudio esclareceu que chega ser irônica a resposta encaminhada pela Secretária

Municipal de Saúde, dando conta da maneira que foi usada por ela em gestões
passadas em épocas de campanha por meio de redes sociais, como ela
direcionava a Saúde Pública no nosso Município, e hoje Ela está lá. Que fez uma
pergunta, como bem disse o companheiro Elton, porque somos o intermediário
entre a população e a aproximação com o Poder Executivo, e que solicitou
informações porque foi procurado sobre a falta do fornecimento de
medicamentos básico e que sua pergunta objetivava uma resposta digna, uma
resposta política, mas que vai procurar juridicamente o que podemos fazer em
relação a resposta que recebemos. Deixou claro que a Secretária disse que a
Prefeitura contraiu uma dívida de 340.000 mil reais, e fez um questionamento
sobre o que aconteceu no dia 01 de Janeiro de 2013, onde a funcionária Lídia,
até então funcionária da Prefeitura fez a leitura dos valores que foram deixados
em caixa, quase 1.000.000. E questionou: como o Executivo deixa um valor de
quase 1.000.000 em caixa e deixa de recorrer a uma guia de 200.000. Que deve
ter alguma coisa errada. Alguém não emitiu essa guia. Como o Executivo iria
deixar para a gestão futura um valor tão expressivo e não recolheria uma guia de
200.000 mil reais. Que eram estas as palavras que queria deixar registrado, e que
está aqui para representar aqueles que lhe deram a oportunidade de estar
sentado nesta cadeira. Deixou registrado também que foi procurado por
populares que lhe questionou porque os cinco vereadores da oposição estão
sendo contra a feira do produtor do nosso Município. Que tomou conhecimento
deste fato e quer perguntar para cada Vereador desta casa, e ao próprio
Secretário de Agricultura, o Senhor Alexandro que foi o idealizador desta ótima
idéia para o nosso município, se até hoje chegou alguma coisa na sua Secretaria
ou se foi cogitado nesta Casa que a feira do Produtor seria extinta porque nós, os
cinco vereadores da oposição, e se estamos fazendo retaliação à honrosa feira do
produtor. Então que quer que fique registrado em ata, e como disse o Vereador

Elton que vem sofrendo constantemente com palavras distorcidas, a gente tem
que trabalhar em prol do município, em prol da nossa pessoa, e pessoas
oportunistas, como bem disse a Secretária de Saúde, toma o nosso nome em
prol de outras pessoas. O Vereador Isaac usou a palavra para dizer que não é
contra o Vereador se defender deste ofício, mas não sabe se é retaliação política,
mas o que ela disse sobre o posto de saúde é só e lá e ver que estava uma
situação em que os funcionários não conseguiam trabalhar, e o Executivo teve
que fazer as obras que está fazendo. Sobre a dívida que o Vereador Claudio
sitou, que houve a aprovação das Contas e que apareceu mesmo esta dívida
345.000, e também de 40.000, que nós aprovamos pra Prefeitura pagar. Mas esta
dívida é com a Receita Federal, referente a INSS, por causa daquele pessoal que
trabalhou sem recolhimento. Que apareceu esta dívida, mas não sabe quem
deixou de arrecadar ou foi uma falha que houve, porque só o Executivo vai saber
falar. Que não sabe se a Secretária encaminhou este ofício como retaliação, mas
ela mandou uma verdade, mas podia ter encaminhado de outro jeito. Que o
Vereador Elton deve encaminhar cópia dos documentos para o Senhor Roberto,
porque o cidadão pediu uma ajuda e depois voltou atrás. Isso pode acontecer
com qualquer um, e ele tem que ver que está errado, porque se ele não tivesse
procurado o Vereador ele não tinha trazido nesta Casa, porque este é o dever do
Vereador: defender a população. Que também não sabe a intenção da Secretária
da Saúde que mandou uma resposta que esta um pouco fora daquilo que foi
solicitado.

O Vereador Darcio também concordou com o pedido de cópia

solicitado pelo Vereador Elton, porque a pessoa não deve sair falando o que não
deve. Sobre a fala do Vereador Claudio disse que o TC aprovou uma conta, veio
para cá, nós aprovamos e depois apareceu esta dívida, e acaba ficando esta
ressalva, e é uma coisa que nos deixa preocupado. O Vereador Jair disse que foi
cobrado por uma pessoa que perguntou porque que os cinco Vereadores não

querem aprovar a feira do Produtor, e o Vereador o informou que isso não
aconteceu. Que foi procurado também sobre a questão dos Vendedores
ambulantes, porque que eles não poderem vender nas ruas, e que informou que
isso é Lei. Sobre a Secretária da Saúde falou que ela foi um pouco além. Sobre a
dívida disse que é assim mesmo, a Prefeitura deixa dinheiro e depois vai
aparecendo pagamentos por fazer, e deu alguns exemplos. Sobre o pedido do
Vereador Elton, disse que não tira a razão do Vereador, porque foi uma cobrança,
e que as vezes a gente traz aqui e acaba sendo assim, e que até teve que
amenizar uma situação para não trazer aqui, como no caso do pedido da
calcareadeira feito pelo senhor Roberto Marangone. O Vereador Claudio usou
novamente a palavra e questionou o porque que não foi recolhido esta guia, que
não quis dizer que foi de má fé, mas que será que esta guia não foi emitida por
um erro. Que só questiona o fato de um gestor deixar quase 1.000.000 em caixa
e não recolher 200.000, que é mais ou menos isso, e que era esta a observação
que tinha pra fazer. O Vereador Isaac falou sobre a calcareadeira, e disse que tem
pessoas que estão esperando a sua vez até hoje e esclareceu sobre a orientação
que o Vereador deve fazer junta população, que isso pode ser na área da Saúde
ou em qualquer outra. Sobre a feira do produtor disse que ela está favorecendo a
população e todos os vereadores são favoráveis, falou sobre a Lei que proíbe os
vendedores ambulantes, porque quem paga seus impostos aqui tem direito de
reclamar. E deu alguns exemplos. Disse que a feira do produtor deve existir e tem
a aprovação de todos. O Vereador Jair falou que orientou o produtor sobre a
calcareadeira e não trouxe nesta Casa, e falou sobre uma pessoa que alegava
recolher imposto para vender no Município e não recolhia, e então o povo cobra
e tem que ser feito mesmo tudo dentro da Lei. O Vereador Elton usou a palavra
novamente e falou sobre a feira que é uma coisa que traz vida pra cidade, que
não teve tempo de participar por causa dos trabalhos, mas que quer participar.

Disse que em outras cidades já existe as feiras do Produtor e agora também em
Cafeara e que as pessoas gostam de participar. Que o que for necessário o
Município fazer para fortalecer deve ser feito, inclusive barracas, para aqueles
dias de chuva, e que jamais queremos que isso acabe. Sobre a questão do
calcário disse que o produto ta aí e vai ser distribuído. Temos uma calcareadeira
que está velha e tem previsão para conseguir uma nova. Então devemos esperar,
porque se não, fica até difícil a administração lutar pelo calcário porque ficam
estes transtornos na hora de passar. Sobre a reforma do posto de saúde, falou
que tudo que se usa tem um desgaste, e um dia o Posto de Saúde foi bom, mas
com o passar do tempo a população aumenta e há o desgaste natural. Falou que
temos que tomar cuidado com esta fala aqui, porque pode acontecer de sair
comentários que estamos sendo contra. Disse que Áquila reforma já deveria ter
sido feita há algum tempo, e falou sobre o que aconteceu na gestão passada, em
que o Prefeito interino assumiu pra ir coordenando as coisas enquanto o Prefeito
se recuperava, mas infelizmente Deus o levou, e é difícil pra administração fazer
as coisas acontecerem nestas ocasiões, e ponderou: Temos que rezar pra que isso
não aconteça, porque é muito difícil passar por essa situação dessas. Deu o
exemplo do Prédio da Câmara que precisava de uma reforma, porque chovia
dentro, era muita poeira, e com o tempo as coisas foram acontecendo; e nem
tudo que se quer na vida Pública se consegue da noite pro dia, mas Deus
providenciou e a gente conseguiu esta Câmara nova, que é hoje um destaque na
região. Por fim deixou dito que quer ver o nosso Posto de Saúde pronto para que
a população possa desfrutar desta conquista pro município. Em seguida o
Vereador Darcio falou sobre a feira do produtor e disse que já respondeu a
questionamentos sobre esta conversa de que os Vereadores querem acabar com
a feira e que deu a sua resposta a estes boatos, e parabenizou o Secretário da
Agricultura. O Vereador Isaac usou novamente a palavra para dizer que ouviu

comentários que o vereador Elton não queria que fosse feita a represa no terreno
dele, mas que isso não é verdade, e que veio até a Prefeitura onde foi informado
que não foi permitido fazer no terreno dele porque a Lei que não permite,
porque fica a menos de 1000 metros da cidade, e que foi inclusive sugerido
vários outros lugares, mas é a Lei que determina onde será feito, e que o
Vereador Elton não tem nada com isso. Que é isso que o Vereador tem que fazer,
buscar a verdade e dar os esclarecimentos para a população, e que somos nós
mesmos que temos que resolver estas coisas. O Vereador Elton disse que não
sabia disso, e que o Município o Estado ou a União se for determinado por Lei
que seja feito algo ele o faz como neste caso uma desapropriação Por exemplo.
Disse que em uma cidade vizinha foi feita tudo dentro da Lei, o Município
indenizou aquilo o proprietário naquilo que foi determinado por Lei. O Vereador
Jair também esclareceu que o eleitor tem direito de cobrar, mas é o vereador que
tem que dar a resposta dentro daquilo que for mais correto, e deu um exemplo
de como tem agido nestas situações de cobranças de eleitores. A palavra
continuou livre e como ninguém mais quis fazer uso, o Presidente colocou os
requerimentos apresentados em aprovação, e foram todos aprovados. Em
seguida esclareceu sobre a resposta da Secretaria de Saúde dizendo que o
Vereador é cobrado pela população e ele leva as reivindicações da população até
a administração, e que vai ter que sentar com o Departamento Jurídico sobre
esta questão da dívida que apareceu, porque uma vez aprovado pelo Tribunal de
Contas, significa que as coisas estão corretas. Sobre a questão dos
medicamentos, disse que a Prefeitura arrecada e tem que ver como está a
demanda por medicamentos nos posto de saúde. Em seguida comentou algumas
falas dos Vereadores. Disse que se a feira do Produtor tivesse que ser aprovada
por esta Casa, que todos os Vereadores aprovariam e parabenizariam a iniciativa.
Porque nenhum Projeto de Lei de interesse do município foi reprovado aqui.

Sobre o caso da distribuição de calcário, disse que não há prioridade, e que cada
produtor tem que aguardar a sua vez. Sobre os Vendedores ambulantes disse
que todas as cidades tem um a Lei que regulamenta, ou seja, se a pessoa recolhe
o imposto nada impede o trabalho deles. Falou sobre a ocasião em que
perdemos o nosso Prefeito, e disse que aquele foi um ano muito difícil para a
administração. Sobre a Saúde Pública em Cafeara disse que ela sempre foi uma
referencia na região, elogiada na 17ª Regional, mas nada impede de o Vereador
pedir informações e receba uma resposta coerente. Sobre a lagoa de captação
disse que não sabe de onde saem estes assuntos sobre o que se quer aconteceu
aqui dentro, porque é a Lei que determina se é ou não caso de desapropriação, e
deu exemplo de uma estrada que ser aberta pelo Município. Agradeceu ao
vereador Isaac pelos esclarecimentos que fez junto ao cidadão que o questionou
sobre a represa de captação. Por fim disse que não é contra o Vereador falar o
que foi dito aqui dentro, mas não sair falando aquilo que não aconteceu, porque
está tudo registrado e gravado. E não tendo mais nada a tratar, o Presidente
encerrou a sessão Ordinária do dia 22 de Setembro de 2014, e informou que não
haverá reunião na próxima segunda feira, por se tratar da quinta segunda feira
do mês, podendo esta ser dispensada.

