Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 09/2013
ATA DA 9• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2013. Aos seis
dias do m…s de junho de dois mil e treze (06/06/2013), †s vinte horas, na Sala Nobre
da C‡mara Municipal de Bananal, sita † Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51, nesta cidade
de Bananal, Estado de Sˆo Paulo, realizou-se a Nona Sessˆo Ordin‰ria desta
Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador JosŠ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Maria Aparecida Souza da Costa
(2• Secretaria); Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente); ‹rika Tereza Coitinho
Affonso (1• Secretaria); Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral Rodrigues; Luiz
Cosme Martins de Souza e LŒcia Helena Nader Gon•alves. Ausente o vereador
„lvaro Luiz Nogueira Ramos. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem
restri•Žes. Ap•s a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus, declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura das
matŠrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA ‹RIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 070/2013= solicita da SABESP, providƒncias
urgentes quanto ao mal cheiro de esgoto em v„rios pontos de nossa
cidade;Requerimento n.€ 071/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa…†es acerca da retirada do Projeto de Lei n.€ 019/2013, e ainda rela…‚o dos cargos
de confian…a / comissionados da Prefeitura Municipal de Bananal;Requerimento n.€
072/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c‡pia de documentos relacionados a
CIPA e c‡pia do contrato entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa
respons„vel pelo uso de EPI;Mo…‚o n.€ 104/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr.
Samuel Moreira da Silva Jˆnior, DD. Deputado Estadual e Presidente da ALESP, pela
doa…‚o de um ve‰culo van para Bananal-SP;Mo…‚o n.€ 105/2013= de agradecimento, ao
Ilmo. Sr. Marco Prado, pelo apoio ao munic‰pio de Bananal atravŠs do Circuito Cultural
Paulista;Mo…‚o n.€ 106/2013= de agradecimento, ao Ilmo. Sr. Assessor Marcio Santos,
DD. Coordenador do Encontro Paulista de Hip Hop, pela inser…‚o de Bananal na
apresenta…‚o cultural Hip Hop;Indica…‚o n.€ 169/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, coloca…‚o de um lat‚o de lixo na parte alta do “Morro da Caixa d’„gua”, na rua
Jo‚o Candido da Silva;Indica…‚o n.€ 170/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi…os de ro…ada e limpeza Žs margens dos rios e c‡rregos que cortam nossa
cidade;Indica…‚o n.€ 171/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza…‚o
de profissional em fonoaudiologia para atender os alunos da rede pˆblica municipal de
ensino;Indica…‚o n.€ 172/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cadastramento
do munic‰pio de Bananal no “Programa Melhor Caminho”;Indica…‚o n.€ 173/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, para an„lise, ante projeto que “institui a campanha
permanente de arte e mˆsica nos asilos e casas de repouso existentes no munic‰pio de
Bananal e d„ outras providƒncias”;VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES:Requerimento n.€ 073/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa…†es quanto os servi…os de recupera…‚o nos cal…amentos e asfaltos, quando a
SABESP realiza seus servi…os de manuten…‚o;Requerimento n.€ 074/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa…†es quanto a previs‚o para iniciar o curso de
capacita…‚o da padaria artesanal;Requerimento n.€ 075/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal (Setor de Cadastro), informa…†es sobre o cadastramento, pagamento
de ISS e fiscaliza…‚o, com rela…‚o aos vendedores de peixes em nosso
munic‰pio;Requerimento n.€ 076/2013= solicita do DER, c‡pia do contrato, memorial
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descritivo e or…amento financeiro, com rela…‚o a empresa Castellar Engenharia,
vencedora da Licita…‚o n.€ 021/13, referente a estrada SP-247;VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES:Requerimento n.€ 077/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, providƒncias urgentes quanto ao telefone de emergƒncia 192 da UMS,
o qual n‚o est„ recebendo liga…†es das operadoras Claro e Tim;Requerimento n.€
078/2013= solicita da Ilma. Sra. Dilma Pena, DD. Diretora-presidente da SABESP,
providƒncias urgentes quanto ao mal cheiro provocado pela ETE, localizada no bairro
Cer•mica em Bananal-SP;Indica…‚o n.€ 166/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, altera…‚o nos sentidos de tr•nsito em alguns locais da cidade, visando a
diminui…‚o do fluxo de caminh†es e •nibus no centro hist‡rico;Indica…‚o n.€ 167/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implanta…‚o urgente na grade curricular do
ensino pˆblico municipal a disciplina “Hist‡ria de Bananal”;VEREADOR LUIZ MAURICIO
COUTINHO:Mo…‚o n.€ 107/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. JosŠ Luiz de Fran…a
Penna, DD. Deputado Federal, pela libera…‚o de Emenda Parlamentar no valor de
R$55.000,00, destinado a infraestrutura do Conselho Tutelar de Bananal;Mo…‚o n.€
108/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. JosŠ Afonso Lobato, DD. Deputado Estadual,
pela libera…‚o de Emenda Parlamentar no valor de R$150.000,00 destinado ao tŠrmino da
reforma da UMS em Bananal;Mo…‚o n.€ 109/2013= de aplausos, ao mŠdico do PSF,
Equipe I, Dr. Henrique B. Oliveira, pelo bel‰ssimo trabalho realizado em nosso
munic‰pio;Mo…‚o n.€ 110/2013= de congratula…†es, pela comemora…‚o do dia mundial do
meio ambiente em 05 de junho; Indica…‚o n.€ 168/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, cal…amento no final da localidade Timborƒ no bairro da Palha;VEREADOR
LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:Indica…‚o n.€ 174/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, estudos visando a ministra…‚o de cursos de primeiros socorros aos
funcion„rios das escolas municipais;Indica…‚o n.€ 175/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, constru…‚o de banheiro no p„tio do Solar Aguiar Valim;Indica…‚o n.€
176/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru…‚o de quebra-molas na rua
Manoel de Aguiar; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo…†es apresentadas
sujeitos a delibera…‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra:
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon…alves iniciou comentando sobre um requerimento
onde solicita da Ilma.sra. Dilma Penna, DD. diretora-presidente da Sabesp, providƒncias
urgentes quanto ao mau cheiro provocado pela esta…‚o de tratamento de esgoto (ete),
localizada no bairro cer•mica em bananal, ressaltando que o cheiro Š muito forte e pode
ser percebido de grande dist•ncia. Comentou tambŠm sobre requerimento enviado Ž
administra…‚o municipal, em que solicita providƒncias urgentes quanto ao telefone de
emergƒncia 192 da unidade mista de saˆde, o qual n‚o est„ recebendo liga…†es das
operadoras Claro e Tim e disse que tal telefone de emergƒncia apenas recebe atualmente
liga…†es de telefone fixo e celular da operadora Vivo. Disse tambŠm a respeito de uma
indica…‚o endere…ada Ž Exma. Sra. Prefeita Municipal em que solicita implanta…‚o
urgente na grade curricular do ensino pˆblico municipal a disciplina “Hist‡ria de Bananal”,
a fim de que os estudantes possam conhecer melhor a hist‡ria do povo bananalense.
Teceu coment„rios relativos a uma indica…‚o feita Ž Exma Prefeita Municipal, onde
solicita altera…‚o nos sentidos de tr•nsito em alguns locais da cidade, visando a
diminui…‚o do fluxo de caminh†es e •nibus no centro hist‡rico. Por fim, parabenizou os
participantes da audiƒncia pˆblica realizada na data desta sess‚o, pela Prefeitura
Municipal de Bananal, a respeito da elabora…‚o do projeto de Lei de Diretrizes
Or…ament„rias. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso comentou sobre
um requerimento apresentado Ž Exma. Sra. Prefeita Municipal em que solicita
informa…†es acerca da retirada do projeto de Lei N.€ 019/2013, e ainda rela…‚o dos
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cargos de confian…a / comissionados da Prefeitura Municipal De Bananal. Disse tambŠm
que solicitou da Prefeitura Municipal de Bananal c‡pias de documentos relacionados Ž
CIPA e c‡pia do contrato entre a PMB e a empresa respons„vel pelo uso de EPI,
destacando que os servidores municipais est‚o trabalhando atualmente sem
equipamentos de prote…†es individuais (EPI). Apresentou tambŠm requerimento em que
solicita da Sabesp, providƒncias urgentes quanto ao mau cheiro de esgoto em v„rios
pontos de nossa cidade, tendo sido esta uma reclama…‚o de cidad‚os de v„rios bairros.
Comentou sobre suas mo…†es apresentadas, dentre elas uma Mo…‚o de Agradecimento
ao Exmo. Sr. Samuel Moreira da Silva Jˆnior, DD. Deputado Estadual E Presidente da
Assembleia Legislativa Do Estado De S‚o Paulo, pela doa…‚o de um ve‰culo “van” para
atender as necessidades dos nossos pacientes que realizam seus tratamentos mŠdicos
em outros munic‰pios e, ainda, uma mo…‚o de agradecimento ao ilmo. Sr. Assessor
Marcio Santos, DD. coordenador do encontro paulista de “hip hop”, programa da
Secretaria da Cultura do Estado de S‚o Paulo (gƒneros e etnias). Em seguida, comentou
sobre uma indica…‚o apresentada Ž Exma. Sra. Prefeita Municipal, onde solicita servi…os
de ro…ada e limpeza Žs margens dos rios e c‡rregos que cortam nossa cidade. Disse
tambŠm a respeito de uma indica…‚o endere…ada Ž Prefeitura Municipal em que solicita
coloca…‚o de um lat‚o de lixo na parte alta do “Morro da Caixa D’„gua”, na Rua Jo‚o
C•ndido da Silva, ressaltando que este lat‚o de lixo ser„ doado pela empresa RICA, n‚o
gerando nenhum custo para o Munic‰pio. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues comentou sobre requerimento apresentado Ž Exma Sra. Prefeita Municipal
onde questiona quando ser„ o in‰cio do curso de capacita…‚o profissional da Padaria
Artesanal, que se localiza na Pra…a Dona Domiciana (Pra…a da Esta…‚o). Apresentou
tambŠm requerimento ao Setor de Cadastro e Arrecada…‚o da Prefeitura Municipal
questionando se os vendedores de peixe do Munic‰pio s‚o cadastrados na Prefeitura e se
os mesmos recolhem ISS decorrente de suas atividades. Solicitada, ainda, atravŠs de
requerimento, informa…†es acerca de quem seria a responsabilidade (da Sabesp ou do
Munic‰pio) pela manuten…‚o do cal…amento de ruas quando a Sabesp precisa escavar
ruas para realizar servi…os de manuten…‚o nas tubula…†es de „gua e esgoto. Disse
tambŠm que enviou requerimento ao Departamento de Estrada e Rodagens (DER)
solicitando c‡pias de documentos referentes ao processo licitat‡rio realizado para a
manuten…‚o da Rodovia Estadual SP-247, que ser„ executado pela empresa paranaense
Castellar. Com a palavra Vereador Luiz Maur‰cio Coutinho apresentou Mo…‚o de
Agradecimento ao Exmo.sr. JosŠ Luiz de Fran…a Penna, DD. Deputado Federal, pela
libera…‚o de emenda parlamentar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
destinado a infraestrutura do Conselho Tutelar do Munic‰pio de Bananal. Comentou
tambŠm sobre uma mo…‚o de agradecimento ao Exmo.sr. JosŠ Afonso lobato, dd.
deputado estadual, pela libera…‚o de emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinq’enta mil reais), destinado ao tŠrmino da reforma da Unidade Mista de
Saˆde. Apresentou tambŠm Mo…‚o de Congratula…†es pela comemora…‚o do Dia Mundial
do Meio Ambiente. Apresentou juntamente com a vereadora ‘rika, uma mo…‚o de
aplausos Ao mŠdico do PSF – Equipe I, Dr. Henrique B. Oliveira, pelo bel‰ssimo trabalho
realizado em nosso Munic‰pio. TambŠm apresentou uma indica…‚o Ž Exma Sra. Prefeita
Municipal solicitando cal…amento no final da localidade Timborƒ, no bairro da Palha. Com
a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza apresentou uma indica…‚o Ž Exma. Sra.
Prefeita Municipal onde solicita estudos visando a realiza…‚o de cursos de primeiros
socorros aos funcion„rios das escolas municipais, destacando que estes servidores
devem estar sempre preparados para eventuais emergƒncias de primeiros socorros
ocorridas com os alunos das escolas do Munic‰pio. Apresentou tambŠm uma indica…‚o Ž
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Prefeitura Municipal em que solicita constru…‚o de banheiro pˆblico no p„tio do solar
Aguiar Valim, para atender as pessoas principalmente nos dias de maior circula…‚o de
pessoas no local. Comentou sobre uma indica…‚o endere…ada Ž Exma Sra. Prefeita
Municipal em que solicita constru…‚o de quebra-molas na rua Manoel de Aguiar, pois
existe reclama…‚o de moradores do local quanto Ž velocidade dos ve‰culos na
mencionada rua, principalmente Ž noite. Destacou, ainda, a necessidade de uma
opera…‚o Tapa Buracos na Rua Otaviano Vani, no Bairro Vila Bom Jardim. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa comentou sobre sua Mo…‚o de Aplausos
apresentada na presente Sess‚o Ž Sra. Mercedes, pelos trabalhos desenvolvidos na
Escola Zen‡bia. Comentou tambŠm a respeito do mau cheiro de esgoto por toda a
cidade, ressaltando ser este um problema sŠrio de responsabilidade da empresa Sabesp.
Por fim, lembrou o Dia do Meio Ambiente, ocorrido recentemente, destacando a
necessidade de preserva…‚o ambiental em nossa cidade. Colocados em vota…‚o os
requerimentos e mo…†es, foram aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais
quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para a
ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada
regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constaram: Projeto de lei n€ 021, de 21 de maio de 2013, de autoria do Chefe do
Executivo disp†e sobre a concess‚o de reajuste do cart‚o alimenta…‚o dos servidores
pˆblicos, e d„ outras providƒncias; Projeto de lei n€ 012, de 16 de abril de 2013 – disp†e
sobre a cria…‚o do CONCID – Conselho da Cidade de Bananal, e d„ outras providƒncias;
Emenda Modificativa N€03, do Projeto de Lei N€ 12, DE 16 DE ABRIL DE 2013, de Autoria
da Comiss‚o de Constitui…‚o, Justi…a e Reda…‚o; Projeto de Lei N€ 014, de 06 de maio de
2013 – disp†e sobre a concess‚o de folga remunerada ao Servidor Pˆblico Municipal do
Munic‰pio de Bananal/SP, no dia de seu anivers„rio, e d„ outras providƒncias; Projeto de
lei n€ 017, de 13 de maio de 2013 – disp†e sobre a revis‚o geral anual da remunera…‚o
dos servidores pˆblicos da C•mara Municipal de Bananal/SP, e d„ outras providƒncias;
Discuss‚o e vota…‚o, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar n€ 01, de 07 de
maio de 2013 – concede anistia das multas e juros relativos ao IPTU e ISS, inscritos ou
n‚o em D‰vida Ativa atŠ 31 de dezembro de 2012, aos contribuintes do Munic‰pio de
Bananal/SP, nas condi…†es que especifica, e d„ outras providƒncias. Quando da
discuss‚o do Projeto de Lei n€ 21, solicitou e fez uso da Palavra vereadora Lˆcia Helena
Nader Gon…alves destacou a necessidade de se votar este projeto de lei, pois j„ que a
revis‚o geral anual da remunera…‚o dos servidores pˆblicos municipais n‚o p•de ser
realizada, devido ao impacto financeiro que provocaria na Folha de Pagamentos da
Prefeitura, o reajuste no cart‚o de alimenta…‚o Š de grande import•ncia para os
funcion„rios. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou que
recebeu resposta ao requerimento enviado anteriormente Ž Exma Sra. Prefeita Municipal,
esclarecendo as raz†es da impossibilidade de se proceder a revis‚o geral anual dos
servidores pˆblicos municipais. Destacou ser favor„vel ao reajuste do cart‚o alimenta…‚o,
pois Š uma condi…‚o benŠfica aos servidores. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso disse ser favor„vel Ž aprova…‚o do projeto de lei em discuss‚o, uma vez
que a infla…‚o nos ˆltimos tempos atingiu principalmente os alimentos e o reajuste no
cart‚o alimenta…‚o dos servidores municipais lhes dar„ a possibilidade de manter seu
poder aquisitivo na aquisi…‚o de gƒneros aliment‰cios. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza comentou ser favor„vel Ž aprova…‚o deste projeto de lei relativo
ao reajuste no cart‚o alimenta…‚o dos servidores pˆblicos municipais, ressaltando que os
atuais sal„rios destes servidores est‚o defasados, pois n‚o foram revistos
adequadamente nos ˆltimos anos. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse ser
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favor„vel ao projeto de lei em discuss‚o, pois Š uma situa…‚o favor„vel ao servidor
pˆblico municipal. Comentou tambŠm sobre o grande nˆmero de funcion„rios efetivos e
comissionados existentes na Administra…‚o Municipal e sobre o impacto financeiro que
uma eventual revis‚o geral anual provocaria na Folha de Pagamentos do Munic‰pio.
Quando da vota…‚o do Projeto de Lei n€ 21, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Quando da discuss‚o da Emenda Modificativa n€ 03, do Projeto de Lei n€ 12, solicitou e
fez uso da Palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon…alves esclareceu que esta
Emenda Modificativa, de autoria da Comiss‚o de Constitui…‚o, Justi…a e Reda…‚o, da
qual Š Presidente, teve por finalidade apenas corrigir o nˆmero de conselheiros de 10
(dez) para 14 (quatorze), constante do artigo 6€, inciso V, do projeto de lei n€ 12/2013, que
ser„ votado nesta Sess‚o Ordin„ria. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira ratificou
as palavras da vereadora Lˆcia, destacando que o nˆmero de Conselheiros foi disposto
equivocadamente no artigo 6€, inciso V, do projeto de lei n€ 12/2013 e que, por isso, a
emenda modificativa se fez necess„ria. Quando da vota…‚o da Emenda Modificativa n€
03, do Projeto de Lei n€ 12, foi a mesma aprovada por unanimidade. Quando da
discuss‚o do Projeto de Lei n€ 12 solicitou e fez uso da Palavra Vereadora Lˆcia Helena
Nader Gon…alves salientou que a Comiss‚o de Constitui…‚o, Justi…a e Reda…‚o analisou
bem o projeto de lei em discuss‚o e ressaltou a import•ncia de um Conselho para o
Munic‰pio de Bananal, visto a participa…‚o de diversos Conselheiros de v„rias entidades
municipais na Gest‚o do munic‰pio. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira ressaltou a
import•ncia de se ter um Conselho Municipal atuando junto Ž Administra…‚o Municipal,
pois esta iniciativa garante que os Gestores Municipais atuem de forma cada vez mais
eficiente no munic‰pio. Parabenizou tambŠm o Poder Executivo pela iniciativa do projeto
de lei em discuss‚o, uma vez que muitas cidades atualmente contam com um Conselho
Municipal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa tambŠm se
manifestou favor„vel a aprova…‚o deste projeto de lei, ressaltando a import•ncia de se ter
um Conselho Municipal em Bananal. Quando da vota…‚o do Projeto de Lei n€ 12, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 14 solicitou
e fez uso da Palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou que o projeto de
lei de concess‚o de folga remunerada ao servidor pˆblico municipal j„ havia sido votado e
aprovado na Gest‚o Municipal anterior, porŠm aplicava-se somente aos professores e
que com o atual projeto de lei, este benef‰cio ir„ se estender para todos os outros
servidores municipais, por isso Š favor„vel Ž aprova…‚o. Com a palavra vereador Luiz
Maur‰cio Coutinho tambŠm elogiou o projeto de lei em discuss‚o e disse ser favor„vel Ž
sua aprova…‚o. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse ser favor„vel Ž aprova…‚o
deste projeto de lei em an„lise e discuss‚o, porŠm ressaltou que se trata de um projeto
de lei pol‰tico, realizado pelo Poder Executivo, destacou a import•ncia de se ter um
benef‰cio deste para os servidores, visto que em outros ‡rg‚os pˆblicos e empresas
privadas este benef‰cio j„ existe para os servidores e demais funcion„rios. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa destacou a import•ncia de se aprovar este
projeto de lei em discuss‚o, pois reconhece e valoriza o trabalho dos servidores pˆblicos
do Munic‰pio. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon…alves disse que
concorda com o vereador Osvaldo no sentido de que se trata de um projeto de lei pol‰tico,
mas que Š favor„vel Ž sua aprova…‚o, pois este projeto de lei valoriza o bom funcion„rio,
aquele que n‚o possui faltas injustificadas. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso elogiou os coment„rios feitos pelo vereador Robson e destacou ser
favor„vel a este benef‰cio aos servidores pˆblicos municipais, pois reconhece o trabalho
por eles realizado, entretanto criticou as formalidades impostas pelo projeto de lei em
quest‚o, uma vez que ele exige a solicita…‚o por escrito por parte do funcion„rio que
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deseja gozar deste benef‰cio. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse ser favor„vel Ž aprova…‚o do projeto de lei em discuss‚o e ressaltou que o
encarregado do servidor que tiver direito ao beneficio deve ficar atento e dar suporte a ele
no sentido de cumprir as formalidades escritas exigidas pela lei, para que este servidor
n‚o perca o direito ao benef‰cio da folga remunerada. Quando da vota…‚o do Projeto de
Lei n€ 14, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do Projeto de
Lei n€ 17 solicitou e fez uso da Palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse ser favor„vel ao
projeto de lei em discuss‚o, sobre a revis‚o geral anual dos servidores da C•mara
Municipal, elogiando o desempenho destes servidores no exerc‰cio de suas fun…†es. Com
a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon…alves comentou que a Comiss‚o de
Constitui…‚o, Justi…a e Reda…‚o, da qual faz parte, estudou tal projeto de lei e chegou Ž
conclus‚o de que ele est„ de acordo com a Constitui…‚o Federal e a legisla…‚o em vigor e
que por isso, Š favor„vel Ž sua aprova…‚o. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que ouviu dizer que este projeto de lei havia sido retirado de pauta e que
tal revis‚o geral anual n‚o seria realizada e que desconfiou que esta situa…‚o fosse
decorrente de quest†es pol‰ticas, entretanto, como tal projeto de lei permaneceu na pauta
da presente sess‚o, seu voto Š favor„vel Ž aprova…‚o. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse ser favor„vel Ž aprova…‚o do projeto de lei em discuss‚o.
Com a palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que esta revis‚o
geral anual dos servidores da C•mara municipal p•de ser feita devido ao fato de que o
impacto financeiro por ela gerado n‚o fez a Folha de Pagamentos exceder o limite
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que por isso, Š favor„vel Ž aprova…‚o
deste projeto de lei. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que
tambŠm havia ouvido boatos de que tal projeto de lei n‚o seria levado Ž discuss‚o e
vota…‚o pelos vereadores, inclusive esta informa…‚o circulou nas redes sociais, mas que
Š pessoalmente favor„vel „ aprova…‚o, pois Š uma forma de se reconhecer o trabalho
realizado pelos servidores. Quando da vota…‚o do Projeto de Lei n€ 17, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei Complementar n€ 01,
solicitou e fez uso da Palavra Vereador Osvaldo Ferreira ressaltou a import•ncia de se
aprovar tal projeto de lei complementar referente Ž anistia de multas e juros de IPTU e
ISS, pois garante gera…‚o de receitas para o Munic‰pio, possibilitando ao Executivo
melhores condi…†es de administrar o Munic‰pio e tambŠm que esta anistia favorece todos
aqueles que n‚o puderam e n‚o conseguiram quitar seus impostos na data devida,
possibilitando o pagamento sem multas e juros. Por fim, disse ser favor„vel Ž aprova…‚o
do projeto de lei complementar em discuss‚o. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse ser favor„vel „ aprova…‚o do projeto de lei complementar em discuss‚o
e elogiou os coment„rios do vereador Osvaldo sobre tal projeto de lei. Ressaltou que esta
lei gerar„ mais receita para o Munic‰pio, mas que tal informa…‚o sobre a anistia deve ser
mais divulgada, assim como faz outros Munic‰pios que j„ possuem esta lei em vigor. Com
a palavra Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso tambŠm disse ser favor„vel Ž
aprova…‚o do projeto de lei complementar em discuss‚o pois ele possibilitar„ ao
Munic‰pio arrecadar mais receita e comentou que o Munic‰pio deve dar maior publicidade
a esta lei, para que ela chegue ao conhecimento da popula…‚o. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse ser favor„vel Ž aprova…‚o do projeto de lei
complementar em discuss‚o, mas ressaltou que os valores e IPTU e ISS no Munic‰pio de
Bananal s‚o muito altos, fato que sempre gera a inadimplƒncia por parte dos
contribuintes. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa destacou a
import•ncia de se aprovar este projeto de lei complementar em discuss‚o, mas que
concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza no sentido de que os valores de
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IPTU e ISS cobrados pelo Munic‰pio ainda s‚o muito altos, o que ocasiona a
inadimplƒncia dos contribuintes. Com a palavra vereador Luiz Maur‰cio Coutinho disse ser
favor„vel ao projeto de lei complementar em discuss‚o pois ele d„ a oportunidade aos
mun‰cipes de quitarem seus dŠbitos de IPTU e ISS sem a incidƒncia de juros e multas.
Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon…alves disse ser favor„vel Ž aprova…‚o
do projeto de lei complementar em discuss‚o, pois o Munic‰pio precisa do aumento de
receitas para o bom desempenho de suas atividades, porŠm destacou que os valores de
IPTU e ISS no Munic‰pio s‚o altos e que devem ser reduzidos. Quando da vota…‚o, em
primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar n€ 01, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Ato cont‰nuo, determinou o Senhor Presidente que se passasse para as
EXPLICA“”ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as)
Vereadores(as). Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que est„
preocupado por n‚o ter havido a revis‚o geral anual dos servidores municipais da
Prefeitura Municipal, mas que espera que tal revis‚o seja realizada ainda este ano, pois o
Munic‰pio ir„ arrecadar um grande volume de ISS decorrente da obra de recupera…‚o da
rodovia estadual Sp-247. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse
que os valores de IPTU e ISS cobrados no Munic‰pio s‚o altos e que devem ser revistos
pela Administra…‚o Municipal. Comentou tambŠm que uma Emenda Parlamentar no valor
aproximado de R$ 110.000,00 ser„ em breve liberada para o Munic‰pio para obras de
recupera…‚o do Condom‰nio Mario Covas. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza comentou sobre a resposta recebida a um of‰cio enviado Ž Exma. Sra. Prefeita
Municipal, ressaltando que a Prefeitura Municipal ir„ realizar a castra…‚o qu‰mica dos
c‚es abandonados pelas ruas do Munic‰pio. Em seguida, criticou a Secretaria Municipal
de Educa…‚o devido Ž falta de alimenta…‚o adequada para os alunos municipais. Com a
palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon…alves disse que tambŠm tomou
conhecimento desta falta de alimentos nas escolas municipais e que questionou a
Secretaria de Educa…‚o sobre o fato e que esta Secretaria justificou a falta de alimentos
alegando atraso na entrega destes alimentos por parte da empresa ganhadora do
processo de licita…‚o. Ressaltou a realiza…‚o do evento “Chique Š ser caipira” a ser
realizado brevemente no Munic‰pio. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa ressaltou a import•ncia de se ter aprovado o projeto de lei referente Ž revis‚o geral
dos servidores pˆblicos municipais da C•mara Municipal. Com a palavra vereador Luiz
Maur‰cio Coutinho disse que embora a revis‚o geral anual da remunera…‚o dos
servidores da Prefeitura n‚o p•de ser realizada, destacou a import•ncia de se ter
aprovado a revis‚o do valor do cart‚o alimenta…‚o destes servidores e comentou sobre a
dificuldade da atual Prefeita na Gest‚o Municipal, pois j„ recebeu a Prefeitura com muitos
problemas. Com a palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou
todos os vereadores presentes pelos trabalhos realizados nesta Sess‚o Ordin„ria. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores
(as) Vereadores (as) para a pr‡xima sess‚o ordin„ria dia 20 (vinte) de junho de 2013,
quinta feira, em hor„rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora ‘rika Tereza Coitinho
Affonso, 1€ Secret„rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser„ assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 06 de junho de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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1€ Secret„rio: __________________________________________
Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secret„rio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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