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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 32 - 2014

ATA DA 32• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2014. No
dia quatro do m…s de setembro de dois mil e quatorze (04/09/2014), †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 Trig‰sima Segunda
Sessˆo OrdinŠria desta Segunda Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador
Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L‹cia Helena
Nader GonŒalves, Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŠria), •rika Tereza Coitinho Affonso (1• SecretŠria),
Robson do Amaral Rodrigues, Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente) e „lvaro
Luiz Nogueira Ramos. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restriŒŽes. Ap•s
a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura das mat‰rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 144/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto aos microcomputadores fornecidos para uso nas escolas
municipais; Indicaƒ‚o n.€ 173/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o
de 2 redutores de velocidade na rua Pref. Washington L C Bruno, nas Formigas;
Indicaƒ‚o n.€ 174/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza
geral no distrito de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 175/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, demarcaƒ‚o de estacionamento nas ruas do centro de Bananal;
VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Moƒ‚o n.€ 137/2014= de
aplausos e congratulaƒ„es, a Cel. Eliane Nikoluk Scachetti, DD. Comandante do CPI-1,
Vale do Para…ba e Litoral Norte, pela visita em Bananal e pelo sucesso em nova etapa de
sua vida; Moƒ‚o n.€ 138/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra. Laura Nogueira de
Freitas; Indicaƒ‚o n.€ 168/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, nivelamento de
paralelep…pedos na rua Carlos Pereira da Silva Porto; VEREADOR OSVALDO
FERREIRA: Moƒ‚o n.€ 139/2014= de aplausos, a Igreja Assembleia de Deus, pela
Confraternizaƒ‚o das Irm‚s Beneficientes da Assembleia de Deus, Minist†rio de
Madureira, em Bananal; VEREADOR „LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o n.€
140/2014= de aplausos, a Direƒ‚o da E.M.E.F. "PROF. JOS‡ LUIZ F. GUIMARˆES",
formada pela DIRETORA Maria L‰cia Gonƒalves Guarizi, VICE-DIRETORA Maria InŠs de
Andrade Silva, COORDENADORA Michele Romano Romanieli de Souza e pela
ORIENTADORA EDUCACIONAL Crislane Maria Valentim Bastos Mendes, pelos
relevantes serviƒos prestados na referida escola, sempre com grande responsabilidade,
profissionalismo, dedicaƒ‚o e acima de tudo com muito amor; Indicaƒ‚o n.€ 169/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, troca de l‹mpadas na praƒa N.S. Aparecida, na
Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€ 170/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instalaƒ‚o de lixeirinhas em diversos pontos de nossa cidade; Indicaƒ‚o n.€ 171/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, pavimentaƒ‚o na Trav. Fragoso, no centro da
cidade; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moƒ‚o n.€ 141/2014= de aplausos, a
E.M.E.F. "PROF. JOS‡ LUIZ F. GUIMARˆES", a E.M.E.F. "PROF.Œ ZEN•BIA P.
FERREIRA" e a E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA", pela realizaƒ‚o da “Semana do
Folclore” e das “Festas Juninas”, e ainda a E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", pela
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realizaƒ‚o da “Festa Junina”; Moƒ‚o n.€ 142/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Pedro Nicolau; Indicaƒ‚o n.€ 166/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instalaƒ‚o de redutores de velocidade, pintura de faixa de pedestres e placas de
sinalizaƒ‚o, na rua Bar‚o de Joatinga; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO:
Moƒ‚o n.€ 143/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Edson Luiz Roger Fonseca;
Moƒ‚o n.€ 144/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra. Laura Nogueira de Freitas;
Indicaƒ‚o n.€ 167/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, iluminaƒ‚o p‰blica na
rua Jos† Roque; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Indicaƒ‚o n.€
172/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de 2 redutores de
velocidade, um na rua Carlos Francisco Correa e outro na rua Pref. Washington L C
Bruno; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a
deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra: Vereador •lvaro Luiz
Nogueira Ramos comentou sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada ‘ direƒ‚o da
E.M.E.F. "Prof. Jos† Luiz F. Guimar‚es", formada pela diretora Maria L‰cia Gonƒalves
Guarizi, VICE-diretora Maria InŠs de Andrade Silva, coordenadora Michele Romano
Romanieli de Souza e pela orientadora educacional Crislane Maria Valentim Bastos
Mendes, pelos relevantes serviƒos prestados na referida escola, sempre com grande
responsabilidade, profissionalismo, dedicaƒ‚o e acima de tudo com muito amor. As
professoras acima merecem o nosso aplauso, merecem o nosso reconhecimento, pelo
empenho e competŠncia com que conduzem as atividades da escola, demonstrando
sempre preocupaƒ‚o, carinho e respeito com todos os alunos, professores e funcion’rios.
Em seguida, comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que solicita ‘
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se providenciar a troca
de l‹mpadas na Praƒa Nossa Senhora Aparecida, na Vila Bom Jardim. Por fim, comentou
sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que indica ‘ Excelent…ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se realizar pavimentaƒ‚o na trav. Fragoso, no centro da
cidade. H’ anos os moradores desta localidade aguardam ansiosos para que a Prefeitura
Municipal de Bananal pavimente o local, que est’ localizado no centro de nossa cidade,
por isso peƒo de Vossa ExcelŠncia para que consiga junto ao Governo do Estado, ou
atrav†s de Emenda Parlamentar, apresentando projeto e destacando a import‹ncia da
pavimentaƒ‚o na trav. Fragoso, onde h’ in‰meras residŠncias, com toda infraestrutura
urbana, como ’gua, esgoto, eletricidade, coleta de lixo, etc. e que at† hoje n‚o h’
pavimentaƒ‚o. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒ„es
quanto aos microcomputadores fornecidos para uso nas escolas municipais. Questiono o
que segue: Esses equipamentos foram comprados ou alugados? De qual empresa?
Houve processo licitat“rio? Qual o valor? Solicito c“pia do processo e contrato de locaƒ‚o
ou nota fiscal, no caso de compra. Em seguida, comentou sobre uma indicaƒ‚o
apresentada em que solicita ‘ Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se instalar 2 redutores de velocidade (quebra-molas) na rua Prefeito
Washington L. Carvalho Bruno, na localidade popularmente conhecida como “Formigas”,
iniciando na Recanto Feliz, nas proximidades da residŠncia do Sr. Mois†s e pr“ximo ao
estabelecimento comercial do “Sr. Dito”. Os ve…culos est‚o transitando em alta velocidade
no local citado acima e antes que algum acidente grave aconteƒa, melhor prevenirmos. E
como a rua † pavimentada com blocos, a m‚o-de-obra seria apenas levantar os blocos,
ou seja, sem custo de material algum. Em seguida, comentou sobre uma indicaƒ‚o
apresentada em que indica ‘ Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviƒos de limpeza geral no distrito de Rancho Grande,
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inclusive serviƒos de capina, pois os moradores est‚o reclamando quanto ao ac‰mulo de
lixo no distrito. Comentou tamb†m sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que indica ‘
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
demarcaƒ‚o de estacionamento nas ruas do centro de Bananal, proporcionando desta
forma um melhor aproveitamento do espaƒo urbano, pois os ve…culos estacionariam
sempre de forma correta. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que havia feito
um requerimento solicitando da Prefeitura Municipal de Bananal os documentos de
prestaƒ‚o de contas da Organizaƒ‚o Social Instituto Vale Sa‰de, conforme disp„e a Lei
das Organizaƒ„es Sociais do Munic…pio de Bananal, mas n‚o apresentou este
requerimento, pois recebeu a poucos instantes do in…cio da Sess‚o estes documentos
vindos da Prefeitura Municipal. Em seguida, comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de
Aplausos apresentada ‘ Igreja Assembleia de Deus, Minist†rio Madureira, de Bananal.
Com a palavra Vereadora L‰cia Helena Nader Gonƒalves disse que apresentou uma
Moƒ‚o de Aplausos e Congratulaƒ„es ‘ Coronel Eliane Nikoluk Scachetti, DD.
Comandante do Policiamento do Interior (CPI-1), da regi‚o do Vale do Para…ba e Litoral
Norte, pela visita em nosso munic…pio, no dia 02 de setembro do corrente ano, no Centro
Cultural Carlos Cheminand, que participou de uma AudiŠncia sobre Seguranƒa P‰blica no
ultimo dia 02 de setembro, no Centro Cultural Carlos Cheminand, com a presenƒa de
Comandantes da policia Militar, Rodovi’ria e Ambiental, incluindo a Coronel Eliane
Nicoluk, Comandante do CPI-1 (Comendo de policiamento do Interior 1), que essa
reuni‚o foi muito boa e que em breve ser’ realizado um semin’rio de seguranƒa p‰blica
no Munic…pio. Comentou tamb†m sobre uma Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo
falecimento da Sra. Laura Nogueira De Freitas, ocorrido recentemente. Em seguida, disse
que apresentou uma indicaƒ‚o onde requer ‘ Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se nivelar os paralelep…pedos da rua Carlos Pereira da Silva Porto,
principalmente nas proximidades da residŠncia da Professora Renata, que quando
escorre ’gua de casas pr“ximas, forma-se uma poƒa em frente ao port‚o da residŠncia
citada acima, e com o transitar de ve…culos a ’gua com sujeira espirra no muro e adentra
o port‚o, causando transtornos di’rios a moradora que n‚o consegue manter sua varanda
limpa e seca. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o
apresentou requerimentos ou moƒ„es nesta Sess‚o Ordin’ria, mas gostaria de solicitar
da Prefeitura Municipal de Bananal a realizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol, nas
s†ries ouro e prata 2014, ressaltando a import‹ncia do esporte para o Munic…pio de
Bananal e sugerindo que a C‹mara Municipal devolva para a Prefeitura Municipal parte
do duod†cimo, para que o Poder Executivo possa realizar o referido Campeonato. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa agradeceu pelos quebra molas
colocados pela cidade recentemente e ressaltou a necessidade de se colocar v’rios
outros para a seguranƒa dos moradores. Com a palavra vereador Luiz Maur…cio Coutinho
disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos ‘ E.M.E.F. "Prof. Jos† Luiz F. Guimar‚es",
a E.M.E.F. "Prof.Œ Zen“bia P. Ferreira" e a E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. de Paula", pela
realizaƒ‚o da “Semana do Folclore” e das “Festas Juninas”, e ainda a E.M.E.I. "Coronel
Nogueira Cobra", pela realizaƒ‚o da “Festa Junina”. Deixo registrado nos anais desta
Casa Legislativa meus aplausos a todas as escolas citadas acima pela realizaƒ‚o destes
eventos que foram de grande sucesso e brilhantismo. Eventos os quais resgatam nossa
cultura atrav†s do folclore, que † o conjunto das criaƒ„es de uma comunidade cultural,
baseadas nas tradiƒ„es de um grupo ou de indiv…duos, que expressam sua identidade
cultural e social, al†m dos costumes e valores que se transmitem oralmente, passando de
geraƒ‚o em geraƒ‚o. E isso † important…ssimo para nossas crianƒas e adolescentes. Em
seguida, apresentou uma “Moƒ‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Pedro Nicolau,
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ocorrido recentemente, estendendo a Moƒ‚o tamb†m aos demais falecimentos ocorridos
recentemente. Por fim, comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que indica ‘
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar redutores
de velocidade (quebra-molas), pintar faixa de pedestres e instalar placas de sinalizaƒ‚o
indicando “proximidades de escola”, na Rua Bar‚o de Joatinga, em frente ao port‚o da
E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", onde os alunos utilizam diariamente para embarque e
desembarque. Os pedidos acima se fazem necess’rio devido aos ve…culos estarem
transitando em alta velocidade neste local, at† mesmo caminh„es, oferecendo com isso
um enorme risco aos alunos da referida escola, sendo todos eles, crianƒas. Colocados em
votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„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 constou: Julgamento das Contas do Poder Executivo –
Exerc…cio 2007 – TC n€ 002403/026/2007 e Julgamento das Contas do Poder Executivo –
Exerc…cio 2008 – TC n€ 001932/026/2008. Ato cont…nuo, o Senhor Presidente franqueou a
palavra ao vereador Luiz Maur…cio Coutinho, Relator da Comiss‚o Permanente de
Orƒamento, Finanƒas e Contabilidade, que passou a fazer, na …ntegra, a leitura do
Parecer da Douta Comiss‚o referente ‘s Contas Municipais do exerc…cio 2007, o qual
concluiu pela rejeiƒ‚o do Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas de S‚o Paulo, sendo
acompanhado pelos outros dois membros da Comiss‚o, vereadores Osvaldo Ferreira e
‡rika Tereza Coitinho Affonso. Em seguida, o Senhor Presidente da Sess‚o franqueou a
palavra ‘ Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, que passou a fazer uso da palavra, iniciando suas palavras cumprimentando a
todos os vereadores presentes na Sess‚o, os internautas e ouvintes da R’dio Est‹ncia
FM. Em seguida, agradeceu a oportunidade de estar podendo apresentar sua defesa em
relaƒ‚o ‘s Contas Municipais dos exerc…cios 2007 e 2008. Disse que n‚o cometeu
nenhum ato que pudesse macular sua reputaƒ‚o, que os apontamentos no Parecer
Pr†vio do Tribunal de Contas s‚o meros apontamentos t†cnicos e cont’beis. Pediu aos
vereadores que votassem favor’veis ‘ aprovaƒ‚o das contas municipais em julgamento,
que todos sabem de sua lisura e †tica. Em seguida, ela abriu a palavra para seu
representante legal, Dr. Marco Pazzini para a defesa t†cnica das contas municipais de
2007. Com a palavra, Dr. Marco Pazzini, iniciou suas palavras destacando que os
apontamentos nas Contas Municipais do exerc…cio de 2007 s‚o muito semelhantes ao
exerc…cio de 2006, j’ julgadas em Sess‚o passada nesta Casa de Leis, que em relaƒ‚o
aos precat“rios, o Tribunal de Contas possui entendimento jurisprudencial no sentido de
que atualmente n‚o se reprovam mais contas municipais pelo pagamento de precat“rios,
tendo em vista a mudanƒa na forma de pagamentos destes precat“rios. Que em relaƒ‚o
ao …ndice constitucional m…nimo de 25% dos recursos da Educaƒ‚o, a Comiss‚o
Permanente de Orƒamento, Finanƒas e Contabilidade detectou nos autos a aplicaƒ‚o de
percentual de 26,62% de tais recursos, ou seja, n‚o h’ irregularidades a serem sanadas.
Por fim, destacou a honestidade, a boa …ndole da Excelent…ssima Prefeita Municipal de
Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e sua probidade para com o dinheiro
p‰blico. Ato cont…nuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos nobres vereadores
presentes. Solicitou e fez uso da palavra: Vereadora L‰cia Helena Nader Gonƒalves disse
que fez recentemente um curso no Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo, em
parceria com a UVESP, que uma das aulas tratou sobre o tema do julgamento de contas
pelas C‹maras Municipais, que concorda que as contas dos Prefeitos Municipais n‚o
deveriam vir para a C‹mara Municipal, mas sim para o Minist†rio p‰blico, assim como v‚o
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as contas do Presidente do Legislativo. Disse que o Tribunal de Contas do Estado de S‚o
Paulo emite apenas um Parecer, mas n‚o significa que as contas j’ est‚o aprovadas ou
reprovadas. Disse que hoje em dia n‚o se reprovam mais contas municipais pelo
pagamento de precat“rios, que a aplicaƒ‚o de recursos na educaƒ‚o foi feita de forma
correta no exerc…cio de 2007, que o Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo apenas
indica divergŠncias t†cnicas em seus apontamentos no Parecer do exerc…cio de 2007 e
que n‚o houve nenhum tipo de roubo ou desvio de recursos na gest‚o do exerc…cio de
2007, por isso † favor’vel ‘ aprovaƒ‚o das Contas Municipais do exerc…cio de 2007. Com
a palavra Vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que sempre pede ajuda a um
advogado em relaƒ‚o ao julgamento de contas, para entender melhor os apontamentos
t†cnicos contidos no Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo.
Disse que n‚o houve nenhum ato de improbidade ou desvio de dinheiro no exerc…cio de
2007, que n‚o h’ motivos para a reprovaƒ‚o das Contas Municipais do exerc…cio de 2007.
Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que atualmente o Tribunal de Contas do
Estado de S‚o Paulo n‚o rejeita mais contas pelo pagamento de precat“rios, como fez no
exerc…cio de 2007, tendo em vista a mudanƒa na regra destes pagamentos disposta pela
Emenda Constitucional n€ 62/09. Disse que as glosas feitas pelo Parecer do Tribunal de
Contas do Estado de S‚o Paulo n‚o foram acolhidas pela Comiss‚o Permanente de
Orƒamento, Finanƒas e Contabilidade. Que um dos motivos para a glosa do Tribunal de
Contas do Estado de S‚o Paulo era a alimentaƒ‚o das crianƒas da creche com os
recursos da Secretaria da Educaƒ‚o, que no exerc…cio de 2007 eram outras regras em
vigor que permitiam essa situaƒ‚o, mas que hoje n‚o pode mais. Com a palavra
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que como membro da Comiss‚o
Permanente de Orƒamento, Finanƒas e Contabilidade † favor’vel ‘ aprovaƒ‚o das
Contas Municipais referentes ao exerc…cio de 2007, que o Tribunal de Contas do Estado
de S‚o Paulo n‚o determina, mas apenas mostra o caminho a ser tomado. Disse que os
dois apontamentos de reprovaƒ‚o das contas municipais do exerc…cio de 2007,
atualmente n‚o s‚o mais motivos dessa reprovaƒ‚o, devido a mudanƒas de
entendimentos na jurisprudŠncia do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo, que n‚o
houve no exerc…cio de 2007 nenhum desvio de recursos e que † favor’vel ‘ aprovaƒ‚o
das contas municipais em discuss‚o. Colocadas em votaƒ‚o as Contas Municipais do
exerc…cio de 2007, da Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, foi
REJEITADO, por unanimidade, o Parecer Pr†vio emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado de S‚o Paulo, sendo, portanto, aprovadas as referidas contas municipais do
exerc…cio de 2007. Ato cont…nuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra ‘ vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso, Relatora da Comiss‚o Permanente de Orƒamento,
Finanƒas e Contabilidade, que passou a fazer, na …ntegra, a leitura do Parecer da Douta
Comiss‚o referente ‘s Contas Municipais do exerc…cio 2008, o qual concluiu pela rejeiƒ‚o
do Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas de S‚o Paulo, sendo acompanhado pelos outros
dois membros da Comiss‚o, vereadores Osvaldo Ferreira e Luiz Maur…cio Coutinho. Em
seguida, o Senhor Presidente da Sess‚o franqueou a palavra ‘ Excelent…ssima Prefeita
Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, que passou a palavra ao seu
representante legal, Dr. Marco Pazzini para a defesa t†cnica das contas municipais de
2008. Com a palavra, Dr. Marco Pazzini, leu pequenos trechos do Parecer Pr†vio emitido
pelo Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo, destacando que no exerc…cio de 2008
foram feitos pagamentos de d…vidas da Prefeitura Municipal em um montante de
aproximadamente novecentos mil reais, que eram d…vidas antigas, n‚o contra…das pelo
Executivo naquela gest‚o do exerc…cio de 2008. Disse que em Munic…pios pequenos,
como † o de Bananal, a arrecadaƒ‚o † muito pequena, que a verba do Fundeb deveria
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ser desvinculada da Educaƒ‚o para se evitar os problemas semelhantes aos
apontamentos contidos no Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo
referente ao exerc…cio de 2008. Com a palavra vereadora L‰cia Helena Nader Gonƒalves
disse que constatou nos autos que houve uma aplicaƒ‚o de 26,62% dos recursos na ’rea
de Educaƒ‚o, …ndice superior ao que determina a Constituiƒ‚o Federal. Que houve uma
significativa reduƒ‚o do endividamento da Prefeitura Municipal naquele exerc…cio de 2008,
que considera importante que esse endividamento seja discriminado na Lei de Diretrizes
Orƒament’rias e na pr“pria Lei orƒament’ria do Munic…pio. Ressaltou, por fim, que
naquele exerc…cio de 2008 n‚o houve qualquer tipo de desvio de verbas p‰blicas e que
por isso, † favor’vel ’ aprovaƒ‚o das contas municipais do exerc…cio de 2008. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que s‚o trŠs itens os apontados no Parecer
Pr†vio do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo referente ao exerc…cio de 2008.
Que os precat“rios hoje s‚o pagos de forma diferente da que era feito em 2008, devido
ao atualmente disposto na Emenda Constitucional n€ 62/09 e que por isso, hoje n‚o h’
mais reprovaƒ‚o de contas municipais pelo pagamento irregular de precat“rios. Disse que
a n‚o aplicaƒ‚o de …ndice constitucional de 25% dos recursos da educaƒ‚o no magist†rio
apontadas no Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo referente ao
exerc…cio de 2008 n‚o est‚o corretas, pois as despesas do magist†rio entram como
despesa de pessoal na folha de pagamentos, o que dificulta a valorizaƒ‚o do magist†rio.
Que o outro apontamento contido no Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas do Estado de
S‚o Paulo referente ao exerc…cio de 2008 † em relaƒ‚o ao pagamento de d…vidas da
Prefeitura Municipal, que naquele exerc…cio de 2008 a Prefeita Municipal pagou mais do
que deixou de d…vidas, que por isso, † favor’vel ‘ aprovaƒ‚o das contas Municipais
referentes ao exerc…cio de 2008. Com a palavra Vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos
disse que em relaƒ‚o aos precat“rios, o Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo
mudou seu entendimento jurisprudencial e que hoje j’ n‚o h’ rejeiƒ‚o de contas somente
por este motivo. Disse que em relaƒ‚o ‘ aplicaƒ‚o de recursos da Educaƒ‚o, a Comiss‚o
Permanente de Orƒamento, Finanƒas e Contabilidade, ao analisar os autos das Contas
Municipais de 2008, detectou aplicaƒ‚o de …ndice superior ao m…nimo exigido
constitucionalmente. Por fim, com relaƒ‚o aos restos a pagar, disse que no exerc…cio de
2008 houve o pagamento de d…vidas da prefeitura Municipal, mas n‚o houve nenhum tipo
de ato de improbidade administrativa. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que concorda com a vereadora L‰cia Helena Nader Gonƒalves no
sentido de que as contas municipais deveriam ser julgadas no Minist†rio P‰blico, e n‚o na
C‹mara Municipal. Disse que † funƒ‚o dos vereadores fiscalizarem os gastos p‰blicos e
receitas do Munic…pio, que tamb†m † contra o Parecer Pr†vio do Tribunal de Contas do
Estado de S‚o Paulo referente ao exerc…cio de 2008, tendo em vista a dificuldade que † a
administraƒ‚o de um Munic…pio sem muitos recursos. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa elogiou as palavras ditas pelo Dr. Marco Pazzini,
representante legal da Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, destacando que
entende as dificuldades enfrentadas na administraƒ‚o de um Munic…pio pequeno e sem
muitos recursos como o de Bananal, que por isso, † favor’vel ‘ aprovaƒ‚o das contas
municipais do exerc…cio de 2008. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho tamb†m
elogiou e agradeceu elogiou as palavras ditas pelo Dr. Marco Pazzini, representante legal
da Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, principalmente em relaƒ‚o aos restos a
pagar da Prefeitura Municipal. Disse que acredita que a Excelent…ssima Prefeita Municipal
de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, sendo professora aposentada, jamais
prejudicaria a Educaƒ‚o, que n‚o houve nenhum desvio de verbas, o que comprova a boa
f† da Prefeita Municipal de Bananal na gest‚o municipal no exerc…cio de 2008. Com a
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palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu as explanaƒ„es feitas pelo Dr.
Marco Pazzini, representante legal da Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal em
relaƒ‚o ‘s contas do exerc…cio de 2008 e por ter tirado as d‰vidas dos vereadores. Disse
ser favor’vel ‘ aprovaƒ‚o das contas municipais do exerc…cio de 2008. Com a palavra
vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que o julgamento das contas
municipais † um ato pol…tico, que o Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo deveria
ser mais r’pido na emiss‚o de seus pareceres, pois hoje s‚o discutidos e colocados em
votaƒ‚o apontamentos feitos h’ muitos anos, que hoje os apontamentos j’ n‚o s‚o feitos
como os de antigamente. Colocadas em votaƒ‚o as Contas Municipais do exerc…cio de
2008, da Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, foi REJEITADO,
por unanimidade, o Parecer Pr†vio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de S‚o
Paulo, sendo, portanto, aprovadas as referidas contas municipais do exerc…cio de 2008.
Ato cont…nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de urgŠncia especial
apresentado para a inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei n€ 026, de 05 de Agosto
de 2014 – “disp„e sobre a abertura de Cr†dito Adicional Especial no orƒamento vigente e
d’ outras providŠncias”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi nomeado o vereador Luiz Mauricio Coutinho como relator especial deste
Projeto de Lei que entrou na Pauta como urgŠncia especial, sendo suspensa a Sess‚o
Ordin’ria por alguns minutos para a emiss‚o de Parecer pelo Relator Especial.
Retomando a Sess‚o, foi colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 026, de 05 de
Agosto de 2014 – “disp„e sobre a abertura de Cr†dito Adicional Especial no orƒamento
vigente e d’ outras providŠncias”. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho leu o
Parecer Jur…dico emitido pela Consultoria Jur…dica desta C‹mara Municipal sobre o
mencionado Projeto de Lei n€ 026/2014, ressaltando que este Relator acompanha as
conclus„es do Parecer Jur…dico, sendo favor’vel ‘ aprovaƒ‚o do Projeto de Lei n€
026/2014. Com a palavra Vereadora L‰cia Helena Nader Gonƒalves disse que este
Projeto de Lei n€ 026/2014 † v’lido e muito importante, pois se destina a abrir cr†dito
adicional especial no orƒamento vigente da Prefeitura Municipal de Bananal para a
aquisiƒ‚o de trŠs ”nibus escolares e que † favor’vel ‘ aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei.
Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€ 026, de 05 de Agosto de 2014 – “disp„e sobre a
abertura de Cr†dito Adicional Especial no orƒamento vigente e d’ outras providŠncias”, 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 •lvaro Luiz Nogueira Ramos
iniciou agradecendo ‘ Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira
de Oliveira Bruno pelos serviƒos realizados na Estrada do Sert‚o do Rodriguinho pela
equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal. Disse que conseguiu uma massa
asf’ltica para construƒ‚o dos dois quebra molas, um perto da Marcenaria do Chico e
outro em frente ‘ entrada da casa da SrŒ Ana Poloneza. Agradeceu tamb†m ao Sr.
Coqueiro e equipe pela limpeza de um bueiro na Rua Walter Dias Brum. Disse tamb†m
que espera que seja realizado o Campeonato Amador de Futebol no Munic…pio de
Bananal. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues agradeceu aos
vereadores que apresentaram Moƒ‚o de Pesar pelo falecimento de sua av“, SrŒ Laura
Nogueira de Freitas, ocorrido recentemente. Comentou sobre o falecimento do Sr. Edson
Luiz, a SrŒ Ondina e demais falecimentos ocorridos recentemente. Parabenizou o
vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos por ter apresentado uma Moƒ‚o de Aplausos
apresentada ‘ direƒ‚o da E.M.E.F. "Prof. Jos† Luiz F. Guimar‚es", formada pela diretora
Maria L‰cia Gonƒalves Guarizi, VICE-diretora Maria InŠs de Andrade Silva, coordenadora
Michele Romano Romanieli de Souza e pela orientadora educacional Crislane Maria
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Valentim Bastos Mendes, pelos relevantes serviƒos prestados na referida escola, sempre
com grande responsabilidade, profissionalismo, dedicaƒ‚o e acima de tudo com muito
amor. Agradeceu tamb†m ‘ Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno pelo atendimento do pedido feito por este vereador e demais
edis com relaƒ‚o ao Espaƒo —til – Samba, onde o mesmo seria desocupado para a
realizaƒ‚o de cursos do Senai, mas recentemente foi designado pela Prefeitura Municipal
um outro local para a realizaƒ‚o destes cursos. Agradeceu tamb†m ‘ Excelent…ssima
Prefeita Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, ‘ SrŒ Marlene da
AssistŠncia Social e ao Senai pela parceria do Programa Pronatec, atrav†s do qual foram
realizados v’rios cursos para os jovens de Bananal. Comentou tamb†m que espera que
seja realizado o Campeonato Amador de Futebol no Munic…pio de Bananal. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira agradeceu ‘ Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal,
Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira Bruno pela instalaƒ‚o de quebra molas pela cidade,
ressaltando que muitos motoristas n‚o respeitam os limites de velocidade no Munic…pio.
Agradeceu tamb†m pela recente instalaƒ‚o de energia el†trica na localidade conhecida
como Sert‚o do Rodriguinho. Disse que participou recentemente de uma AudiŠncia sobre
Seguranƒa P‰blica no ultimo dia 02 de setembro, no Centro Cultural Carlos Cheminand,
com a presenƒa de Comandantes da policia Militar, Rodovi’ria e Ambiental, incluindo a
Coronel Eliane Nicoluk, Comandante do CPI-1 (Comendo de policiamento do Interior 1),
onde foram discutidas algumas particularidades sobre a seguranƒa p‰blica do Munic…pio
de Bananal. Em seguida, comentou brevemente sobre um of…cio recebido do Conselho
Tutelar de Bananal, apresentando estat…sticas sobre o atendimento e funcionamento
deste Conselho em Bananal. Disse tamb†m que gosta muito de esportes, que j’ jogou h’
alguns anos atr’s na seleƒ‚o de futebol de Bananal, que j’ foi atleta de corrida de longa
dist‹ncia, que j’ foi tamb†m jogador de basquete e que fica triste em saber que este ano
talvez n‚o ocorra o Campeonato Amador de Futebol no Munic…pio de Bananal por
quest„es financeiras da Prefeitura Municipal. Com a palavra Vereadora L‰cia Helena
Nader Gonƒalves iniciou cumprimentando a SrŒ Tereza Raquel por estar assistindo a
presente Sess‚o Ordin’ria. Disse que espera que este ano seja realizado o Campeonato
Amador de Futebol no Munic…pio de Bananal, que j’ foi jogadora de futebol h’ alguns
anos atr’s, ocupando a funƒ‚o de goleira. Disse tamb†m que concorda com as palavras
do vereador Osvaldo Ferreira no sentido de que † preciso resgatar e incentivar no
Munic…pio de Bananal n‚o s“ o futebol amador, mas sim o esporte de uma maneira geral.
Agradeceu ‘ Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno pelo atendimento do pedido feito por esta vereadora e demais edis com
relaƒ‚o ao Espaƒo —til – Samba, onde o mesmo seria desocupado para a realizaƒ‚o de
cursos do Senai, mas recentemente foi designado pela Prefeitura Municipal um outro local
para a realizaƒ‚o destes cursos. Disse que ao participar da AudiŠncia sobre Seguranƒa
P‰blica no ultimo dia 02 de setembro, no Centro Cultural Carlos Cheminand, com a
presenƒa de Comandantes da policia Militar, Rodovi’ria e Ambiental, esteve conversando
com a Coronel Eliane Nicoluk, Comandante do CPI-1 (Comendo de policiamento do
Interior 1) sobre o problema do n‰mero excessivo de adolescentes menores de idade nas
festas populares em Bananal, que ela se disponibilizou a apoiar a Policia Militar e o
Conselho Tutelar nestas quest„es em Bananal. Agradeceu tamb†m pela recente
instalaƒ‚o de energia el†trica na localidade conhecida como Sert‚o do Rodriguinho. Por
fim, disse que concorda com a Moƒ‚o de Aplausos apresentada pelo vereador •lvaro ‘
direƒ‚o da E.M.E.F. "Prof. Jos† Luiz F. Guimar‚es", formada pela diretora Maria L‰cia
Gonƒalves Guarizi, VICE-diretora Maria InŠs de Andrade Silva, coordenadora Michele
Romano Romanieli de Souza e pela orientadora educacional Crislane Maria Valentim
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Bastos Mendes, pelos relevantes serviƒos prestados na referida escola, sempre com
grande responsabilidade, profissionalismo, dedicaƒ‚o e acima de tudo com muito amor.
Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho agradeceu ‘ Secretaria Municipal de
Educaƒ‚o, na pessoa do Sr. Jair dos Santos Andrade pelo convite recebido para as
festividades do pr“ximo dia 07 de setembro de 2014. Em seguida, agradeceu ‘ equipe de
obras da Prefeitura Municipal e ao funcion’rio Coqueiro pela limpeza de um bueiro no
Bairro da Palha. Parabenizou o Presidente da C‹mara Municipal de Bananal, Vereador
Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira, ao vereador Robson do Amaral Rodrigues e ‘
Excelent…ssima Prefeita Municipal de Bananal, Sr.Œ Mirian Ferreira de Oliveira Bruno pelo
empenho e esforƒos voltados para a realizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol no
Munic…pio de Bananal. Agradeceu aos demais vereadores pela aprovaƒ‚o do Projeto de
Lei n€ 026, de 05 de Agosto de 2014 – “disp„e sobre a abertura de Cr†dito Adicional
Especial no orƒamento vigente e d’ outras providŠncias”, ressaltando que ser‚o
adquiridos trŠs ”nibus escolares para a Secretaria de Educaƒ‚o, mas † importante
tamb†m que o Poder Executivo promova a contrataƒ‚o de mais motoristas. Por fim,
ressaltou que o Posto do PSF do Bairro da Palha est’ necessitando de um telefone fixo,
visando facilitar o trabalho dos servidores da sa‰de naquele local. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com o vereador Luiz
Mauricio Coutinho no sentido de que † importante tamb†m que o Poder Executivo
promova a contrataƒ‚o de mais motoristas para os novos ”nibus escolares que ser‚o
adquiridos com os recursos de cr†dito adicional especial aprovados com o Projeto de Lei
n€ 026, de 05 de Agosto de 2014. Disse que espera que seja encontrada uma soluƒ‚o
para a realizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol no Munic…pio de Bananal. Por fim,
agradeceu ‘ equipe de obras da Prefeitura Municipal e ao funcion’rio Coqueiro e sua
equipe pela limpeza realizada no Bairro Morro do Jal†m. 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 18 (dezoito) de setembro de 2014, 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,
04 de setembro de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secret’rio: __________________________________________
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso

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