
ara Municipa e 5a tos
"Terra do Pai da Aviação"

umo t

que em parecer subscrito pela Dra. Nicole Frossard De Filippo, datado de 26 de janeiro de
2010, entendeu terem sido atendidos os limites constitucionais necessários.

Também a título de esclarecimento, informamos que o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Santos Dumont, sobre o tema, dispõe no art. 80:

"Os subsidios dos Vereadores serão fixados por Resolução de iniciativa da
Câmara Municipal para a legislatura seguinte, pelo menos, trinta dias antes das
eleições municiais, dentro dos limites e critérios estabelecidos na Constituição
Federal e na Lei Orgânica do Município.
§ 10 Não prejudicarão o pagamento dos subsídios aos Vereadores presentes, a
não realização de sessão por falta de quorum e a ausência de matéria a ser
votada, e no recesso parlamentar, os subsídios serão pagos de forma integral.
§20. A mesma Resolução que fixará os subsídios dos Vereadores fixará também
o valor da parcela indenizatária, a ser pago aos Vereadores, por sessão
extraordinária, até o máximo de quatro sessões por mês, observado o limite
estabelecido na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município.
§ 3° . E nenhuma hipótese será remunerada mais de uma sessão extraordinária
por dia, qualquer que seja a sua natureza. "

Portanto, o pagamento da indenização ao edil pelo comparecimento em sessão
extraordinária depe de de previsão legal expressa na Resolução que fixa os subsídios para a
próxima legislatura.

E na Resolução que fixou os subsídios para a Legislatura 2009/2012 não há
previsao legal para pagamento da verba correspondente ao comparecimento à sessão
extraordinária, que, portanto, não é pago.

Os vereadores de Santos Dumont recebem subsídio fixado em parcela única,
conforme determina o artigo 39 § 4° da Constituição Federal e, portanto, não recebem
gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outra espécie
remuneratória.

2) Em utra matéria, ace sada na mesma data de 27 de fevereiro, intitulada
"Nossa Querida Santos Dumont esta indo para o fim da fila", assinada pela Sra. Ay1ce, há
afirmação de que "Ist é competência do Legislativo, que não pode deixar a nossa cidade
navegando à deriva ..."

Esclarecemos que os edis têm agido com diligência e presteza, e solicitando das
autoridades competentes as medidas cabíveis para a solução dos problemas que afligem nosso
Município e nossos Munícípes.

No entanto, as funções típicas do Legislativo são a de legislar e fiscalizar. Não
cabe ao Legislativo a iniciativa de Lei que disponha sobre o Plano Diretor. Mas nem por isso
se omitiu o Legislativo Municipal, que através de requerimentos dos vereadores: Afonso
Ferreira, Cláudio de Almeida, Flávio faria e Sandra Cabral conforme cópias inclusas,


