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

15• SESS€O EXTRAORDIN‚RIA
ATA DA 15ƒ SESS„O EXTRAORDIN…RIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014.
Aos vinte e nove dias de setembro de 2014 (29/09/2014), na Sala Nobre da C†mara
Municipal de Bananal, situada ‡ Rua Manoel de Aguiar, n€. 51, nesta cidade de Bananal,
Estado de S‚o Paulo, realizou-se a Dƒcima Quinta Sess„o Extraordin…ria do bi†nio
2013-2014, sob a Presidˆncia do Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira.
Presentes os Vereadores (as): Luiz Mauricio Coutinho, Šrika Tereza Coitinho Affonso (1€
Secret‹rio), Robson do Amaral Rodrigues, LŒcia Helena Nader Gon•alves, …lvaro Luiz
Nogueira Ramos, Maria Aparecida Souza da Costa (2€ Secret‹rio), Osvaldo Ferreira e
Luiz Cosme Martins de Souza. ApŽs a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor
Presidente, em nome de Deus declarou aberta a sess‚o. N‚o houve expediente e nem
explica••es pessoais, passando direto para a ordem do dia, na qual constou: PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N‡ 04, DE 23 DE JULHO DE 2014 – “institui, no MunicŠpio
da Est‹ncia TurŠstica de Bananal, a ContribuiŒ„o de IluminaŒ„o P•blica (CIP), para
fins de custeio da iluminaŒ„o p•blica prevista no artigo 149-A da ConstituiŒ„o
Federal, e d… outras provid†ncias” (2‡ TURNO); PROJETO DE RESOLU•€O N‡ 02,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 – “Autoriza a C‹mara Municipal da Est‹ncia TurŠstica
de Bananal a celebrar conv†nio com InstituiŒ•es Financeiras estabelecidas no
MunicŠpio de Bananal, com a finalidade de viabilizar emprƒstimos financeiros , sob
consignaŒ„o em folha de pagamento dos servidores e dos vereadores, sem ‘nus
para os cofres p•blicos, e d… outras provid†ncias. Colocado em discuss‚o, em 2€
turno, o Projeto de Lei Complementar n€ 04, de 23 de Julho de 2014, solicitou e fez uso
da palavra: vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse: “Embora meu voto sŽ
ser‹ necess‹rio em caso de empate, quero desde j‹ manifestar que sou favor‹vel ‡
aprova•‚o deste Projeto de Lei. E fa•o quest‚o de manifestar meu voto baseado na
reuni‚o que ocorreu nesta C†mara Municipal no dia 17 de julho deste ano. Aqui estiveram
presentes o Diretor Institucional da Elektro, Sr. Milton Pontes, a Prefeita Mirian Bruno,
acompanhada dos assessores financeiros e cont‹beis da Prefeitura e 8 dos 9 vereadores
desta Casa. Todas as coloca••es aqui feitas pelo representante da Elektro e pela
Prefeitura, serviram para embasar minha posi•‚o. A come•ar pelas palavras do Sr, Milton
Pontes. Em s‘ntese ele foi bem claro. A partir de 2015 a Elektro n‚o ter‹ mais nenhuma
obriga•‚o ou responsabilidade com a ilumina•‚o pŒblica da cidade. Ele enfatizou, diante
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de nŽs todos, que para a Elektro tanto faz a cobran•a ou n‚o da CIP. O certo ‰ que a
empresa est‹ livre dessa obriga•‚o. N‚o obstante, ele fez quest‚o de vir aqui para
demonstrar o seu temor de que a cidade, aos poucos, v‹ ficando ‡s escuras. Isso porque
a Aneel, baseada numa emenda constitucional, baixou resolu•‚o para que os munic‘pios
passem a ser respons‹veis pela manuten•‚o, expans‚o e custeio da ilumina•‚o pŒblica.
Š mais um grande peso para as finan•as de nosso munic‘pio que t‚o cedo n‚o ser‹
capaz de arcar com esses custos. H‹ duas semanas atr‹s, na Audiˆncia PŒblica sobre o
Or•amento Municipal para o ano que vem, tomamos conhecimento, de forma oficial, de
que as d‘vidas da Prefeitura correspondem a quase 50% da receita or•ament‹ria anual.
Aprovamos um or•amento de 30 milh•es para 2015 e as d‘vidas municipais giram em
torno de 13 milh•es. Com apenas esse dado j‹ temos base suficiente para saber se
escolhemos o sucateamento da ilumina•‚o pŒblica de Bananal ou evitamos um peso
relativamente suport‹vel no bolso do contribuinte. Nossa miss‚o aqui ‰ ter a percep•‚o
sobre o que ser‹ pior para nossos mun‘cipes. Gastar 60 reais por ano para manter os
servi•os de ilumina•‚o pŒblica, ou deixar a cidade gradativamente sem ilumina•‚o, ‡
medida que as l†mpadas forem queimando? Naquela reuni‚o, prevaleceu a cobran•a da
CIP por duas raz•es principais: 1€ porque afastar‘amos o risco de ter uma cidade que ‰
Est†ncia Tur‘stica sem dinheiro para trocar l†mpadas dos postes; 2’ porque o valor
acordado para a cobran•a, que n‚o atingir‹ as residˆncias de baixo consumo, permitir‹
investimentos para a conserva•‚o dos postes e at‰ mesmo a proje•‚o de levar a
ilumina•‚o pŒblica aos locais onde ela n‚o existe. No meu entendimento, rejeitar esse
projeto ‰ o mesmo dizer a quem n‚o tem luz na sua rua que isso nunca mais ocorrer‹,
visto que a Prefeitura jamais ter‹ recursos para ilumin‹-Ia. Outro ponto importante, ‰ que
a aprova•‚o permitir‹ que Bananal se junte a consŽrcios com outros munic‘pios para a
contrata•‚o de empresas especializadas na manuten•‚o e presta•‚o desses servi•os.
Precisamos fazer desse lim‚o uma limonada. E ela vir‹ com uma fiscaliza•‚o ferrenha
desta Casa sobre os recursos dessa contribui•‚o e na capacidade de gerenciar o dinheiro
para o bem pŒblico, levando ilumina•‚o pŒblica ‡queles que ainda n‚o tem. Por tudo isso,
voto sim a este Projeto de Lei”. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader Gon•alves
disse que seu posicionamento ‰ favor‹vel, pois este Projeto de Lei vem se arrastando
desde 2006. Que existem muitos pedidos de melhorias na ilumina•‚o pŒblica, que esta
vereadora fez emenda ‡ Lei or•ament‹ria para a previs‚o de melhorias na ilumina•‚o
pŒblica do Munic‘pio de Bananal. Disse que esteve presente na reuni‚o realizada com
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representantes da Elektro, onde ficou pactuado que todos os pedidos inerentes ‡
ilumina•‚o pŒblica seriam atendidos e que se este projeto de lei n‚o for aprovado, a
situa•‚o do munic‘pio no ano que vem ser‹ cr‘tica. Que o Plano Diretor do Munic‘pio
prevˆ melhorias na ilumina•‚o pŒblica, e agora sŽ falta recursos. Com a palavra
vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso disse que continua desfavor‹vel a este Projeto
de Lei, pois ele institui mais um tributo para o Munic‘pio de Bananal, que n‚o concorda
com a Resolu•‚o da ANEEL, que os direitos dos contribuintes n‚o funcionam na pr‹tica,
que o cidad‚o tem direito ‡ seguran•a pŒblica, que onde n‚o tem ilumina•‚o pŒblica, h‹
mais violˆncia, que o brasileiro paga muito imposto e os recursos n‚o s‚o bem utilizados
em prol da popula•‚o, que a Presidenta da RepŒblica municipalizou a responsabilidade
pela ilumina•‚o pŒblica, mas n‚o realiza o repasse do Fundo de Participa•‚o dos
Munic‘pios. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que
continua favor‹vel ‡ aprova•‚o deste Projeto de Lei Complementar em discuss‚o, que j‹
pagamos muitos impostos e ‰ necess‹rio fiscalizar a utiliza•‚o dos recursos pŒblicos.
Colocado em vota•‚o, em 2€ turno, o Projeto de Lei Complementar n€ 04, de 23 de Julho
de 2014, foi o mesmo aprovado por maioria de votos, tendo votado contra os vereadores
Šrika Tereza Coitinho Affonso e Robson do Amaral Rodrigues. Colocado em discuss‚o o
Projeto de Resolu•‚o n€ 02, de 24 de setembro de 2014 – “Autoriza a C†mara Municipal
da Est†ncia Tur‘stica de Bananal a celebrar convˆnio com Institui••es Financeiras
estabelecidas no Munic‘pio de Bananal, com a finalidade de viabilizar empr‰stimos
financeiros , sob consigna•‚o em folha de pagamento dos servidores e dos vereadores,
sem ”nus para os cofres pŒblicos, e d‹ outras providˆncias”, solicitou e fez uso da
palavra: vereadora Lucia Helena Nader Gon•alves disse que este Projeto de Resolu•‚o
em discuss‚o apenas formaliza a possibilidade de convˆnio com Institui••es Financeiras
estabelecidas no Munic‘pio de Bananal visando a realiza•‚o de empr‰stimos financeiros ,
sob consigna•‚o em folha de pagamento dos servidores e dos vereadores, que ‰ de
praxe este procedimento e por isso ‰ favor‹vel ‡ aprova•‚o. Colocado em vota•‚o o
Projeto de Resolu•‚o n€ 02, de 24 de setembro de 2014, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. N‚o havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a Sess‚o
Extraordin‹ria. E, para constar, eu, Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso, 1€
Secret‹rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‹ assinada pela Mesa
Diretora. Bananal, 29 de setembro de 2014.
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