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ATA DA 1ƒ SESS„O EXTRAORDIN…RIA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2015.
A o s v i n t e e s e t e d i a s d e j a n e i r o d e 2 0 1 5 ( 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 ) , 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 P r i m e i r a S e s s ã o E x t r a o r d i n á r i a d o b i ê n i o 2 0 1 5 2 0 1 6 , sob a Presidˆncia do Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Presentes os
Vereadores (as): Luiz Cosme Martins de Souza (1€ Secret‰rio), …lvaro Luiz Nogueira
Ramos (2€ Secret‰rio), Luiz Mauricio Coutinho, LŠcia Helena Nader Gon‹alves, Maria
Aparecida Souza da Costa, Osvaldo Ferreira, e JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira.
Ausente a vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso. ApŽs a chamada, havendo nŠmero
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 N€ 01, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 – “DISP‘E SOBRE A
ABERTURA DE CR•DITO ADICIONAL ESPECIAL NO OR’AMENTO VIGENTE, E D…
OUTRAS PROVID“NCIAS”; PROJETO DE LEI N€ 02, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 –
“DISP‘E SOBRE A ABERTURA DE CR•DITO ADICIONAL ESPECIAL NO
OR’AMENTO VIGENTE, E D… OUTRAS PROVID“NCIAS”; PROJETO DE LEI N€ 03, DE
15 DE JANEIRO DE 2015 – “DISP‘E SOBRE A CONCESS„O DE REVIS„O GERAL
ANUAL SOBRE O SAL…RIO BASE DOS SERVIDORES DO QUADRO DE CARGOS DO
EXECUTIVO MUNICIPAL E DE PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO
RPPS, BEM COMO DA CONCESS„O DE RGA REFERENTE • PERDA
INFLACION…RIA DE MAIO/2012 A ABRIL/2013, E D… OUTRAS PROVID“NCIAS”;
PROJETO DE LEI N€ 04, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 – “DISP‘E SOBRE A
CONCESS„O DE REVIS„O GERAL ANUAL DOS SERVIDORES P–BLICOS DA
C—MARA MUNICIPAL DE BANANAL/SP, E D… OUTRAS PROVID“NCIAS”; PROJETO
DE LEI N€ 05, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 – “DISP‘E SOBRE A CONCESS„O DE
REVIS„O GERAL ANUAL DOS SUBS˜DIOS DOS VEREADORES DA C—MARA
MUNICIPAL DE BANANAL/SP, E D… OUTRAS PROVID“NCIAS”. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 01, de 15 de janeiro de 2015, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves disse que este recurso n‚o estava previsto no
or‹amento do Munic™pio no exerc™cio de 2015, que se trata de verba para uso no Fundo
Social para dar continuidade aos projetos desenvolvidos e que, por isso, Œ favor‰vel ‡
aprova‹‚o deste projeto. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que este Projeto
de Lei est‰ relacionado com o or‹amento pŠblico municipal, que este valor n‚o est‰
previsto no or‹amento e este Projeto de Lei veio corrigir esta falha. Disse que a C†mara
Municipal deve votar este projeto de lei para n‚o amarrar as a‹•es do Fundo Social. Com
a palavra vereador Luiz Maur™cio Coutinho disse que h‰ grande necessidade de
aprova‹‚o deste Projeto de Lei porque o Fundo Social est‰ carente destas a‹•es e
projetos e que este recurso chegou em boa hora. Colocado em vota‹‚o o Projeto de Lei
n€ 01, de 15 de janeiro de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 02, de 15 de janeiro de 2015, solicitou e fez uso da palavra:
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Vereador Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Lei tambŒm Œ relacionado ao
or‹amento pŠblico municipal, que este valor Œ para o Fundo Municipal de SaŠde, para a
reforma da Unidade Mista de SaŠde, no valor de R$ 150 mil e que os vereadores ir‚o
acompanhar o uso deste recurso. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves disse que acredita que este recurso ser‰ gasto na reforma do telhado da
Unidade Mista de SaŠde, mas deveria estar especificado no projeto de lei, e que espera
que outras reformas possam ser feitas na Unidade Mista de SaŠde e que a Prefeitura
Municipal de Bananal j‰ deveria ter previsto no or‹amento de 2015 este recurso. Com a
palavra vereador Luiz Maur™cio Coutinho disse que este recurso veio do Estado, por meio
de Emenda Parlamentar conseguida por interse‹‚o do Deputado Padre Afonso, que j‰ se
encontra na conta da Prefeitura Municipal este valor, dependendo apenas da aprova‹‚o
do Projeto de Lei para poder ser utilizado na reforma da Unidade Mista de SaŠde de
Bananal. Colocado em vota‹‚o o Projeto de Lei n€ 02, de 15 de janeiro de 2015, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 03, de 15
de janeiro de 2015, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira disse que
este Projeto de Lei Œ oriundo de uma modifica‹‚o na Lei Org†nica, para que a revis‚o
geral anual mudasse do mˆs de maio para o mˆs de Janeiro, porque o Poder Executivo
Federal realiza a atualiza‹‚o do sal‰rio m™nimo nacional no mˆs de Janeiro e que agora,
tambŒm no Munic™pio a atualiza‹‚o dos sal‰rios dos servidores pŠblicos tambŒm se d‰ no
mˆs de Janeiro. Disse que esta revis‚o geral anual veio em boa hora para os
funcion‰rios, por eles est‚o com os sal‰rios defasados, que n‚o se trata de aumento, mas
sim de uma corre‹‚o dos sal‰rios. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves disse que n‚o se recorda se no ano de 2013 houve esta revis‚o geral anual.
Que se trata de uma pequena melhora nos sal‰rios, que est‰ sendo feita agora em 2015.
Que o Poder Executivo foi inteligente em mudar esta revis‚o geral anual para o mˆs de
janeiro, pois em janeiro Œ aberto o or‹amento e ainda tem recurso para fazer esta revis‚o
geral anual. Em aparte, vereador Osvaldo Ferreira disse que este espa‹o de tempo entre
2013 e 2014, a Prefeitura Municipal ainda est‰ em dŒbito com os funcion‰rios, que os
sal‰rios est‚o se achatando e os valores das aposentadorias s‚o cada vez mais
defasados dos sal‰rios reais. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que Œ favor‰vel ‰ aprova‹‚o deste Projeto de Lei em discuss‚o porque os sal‰rios
dos servidores pŠblicos municipais est‚o defasados h‰ muito tempo, que a infla‹‚o est‰
alta e Œ necess‰ria esta corre‹‚o salarial. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de
Souza disse que Œ favor‰vel ao Projeto de Lei em discuss‚o, mas gostaria de estar
votando um aumento salarial maior para os servidores pŠblicos municipais. Com a palavra
vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que alŒm de vereador, tambŒm Œ funcion‰rio
pŠblico municipal, com mais de trinta anos de servi‹o, que seu sal‰rio Œ R$ 1.100,00 (mil
e cem reais), que considera muito baixo este sal‰rio, que por isso, Œ a favor da aprova‹‚o
deste projeto de lei em discuss‚o. Disse que esteve conversando com o Sr. Ever™cio do
Sindicato e que o mesmo lhe informou que a revis‚o f]geral anual de 2010/2011 tambŒm
a prefeitura Municipal est‰ em dŒbito com os servidores. Com a palavra vereador JosŒ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que este projeto de lei tem em anexo o impacto
or‹ament‰rio que esta revis‚o geral anual causar‰ no or‹amento da prefeitura Municipal,
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que o reajuste de 9,25% corrige as perdas dos Šltimos anos, demonstradas na planilha.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que concorda com este
Projeto de Lei em discuss‚o, porque no ano de 2013 a Prefeitura Municipal n‚o concedeu
revis‚o geral anual aos seus servidores, mas sim, concedeu um reajuste no cart‚o
alimenta‹‚o e que a Prefeitura Municipal precisa este ano, conceder os devidos reajustes
aos seus funcion‰rios. Disse que a Prefeitura Municipal n‚o pode retirar de seus
funcion‰rios os benef™cios, como horas extras que eram pagas, o adicional de
insalubridade, o de periculosidade e outros benef™cios que antes eram pagos, mas que a
prefeitura municipal est‰ retirando dos servidores pŠblicos, ressaltando que esta C†mara
Municipal, atravŒs de seus vereadores, estar‰ empenhada em ajudar os funcion‰rios
pŠblicos municipais no que for poss™vel. Com a palavra vereador Luiz Maur™cio Coutinho
disse ser favor‰vel ‡ aprova‹‚o deste projeto de lei em discuss‚o e parabenizou a
prefeitura Municipal pela iniciativa de apresentar este projeto de lei que concede revis‚o
geral anual aos servidores e parabenizou tambŒm os vereadores pelo empenho de
estarem se reunindo em sess‚o extraordin‰ria para a discuss‚o e vota‹‚o desta
importante proposi‹‚o. Em aparte, vereador Osvaldo Ferreira disse que est‰ sendo
discutido e votado apenas o projeto de lei, e n‚o seu anexo, e que no projeto de lei n‚o
est‰ previsto o reajuste referente ao ano de 2013. Colocado em vota‹‚o o Projeto de Lei
n€ 03, de 15 de janeiro de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 04, de 20 de janeiro de 2015, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Osvaldo Ferreira disse que este projeto de lei tambŒm refere-se a perda
inflacion‰ria, neste caso, dos sal‰rios e vencimentos dos servidores do poder legislativo,
que o percentual de 3,40% Œ referente ‰ perda inflacion‰ria do per™odo de maio a
dezembro de 2014. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves disse que
este reajuste Œ previsto em lei, que apesar do Poder Legislativo ser um poder
independente, seu reajuste salarial tambŒm deve ser previsto em lei, que por isso Œ
favor‰vel ‡ aprova‹‚o deste projeto de lei. Colocado em vota‹‚o o Projeto de Lei n€ 04,
de 20 de janeiro de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 05, de 20 de janeiro de 2015, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Osvaldo Ferreira disse que o reajuste dos subs™dios dos vereadores deve ser
fixado dentro da legalidade e de outros critŒrios legais, que deve ser feita esta corre‹‚o
anual, que corresponde ao mesmo ™ndice repassado aos servidores pŠblicos do Poder
legislativo (3,40%) e referente ao mesmo per™odo, de maio a dezembro de 2014. Com a
palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves disse que o reajuste dos subs™dios Œ
um direito dos vereadores, feito dentro da legalidade, com base em leis federais.
Colocado em vota‹‚o o Projeto de Lei n€ 05, de 20 de janeiro de 2015, 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, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1€
Secret‰rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‰ assinada pela Mesa
Diretora. Bananal, 27 de janeiro de 2015.
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Presidente: ________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1€ Secret‰rio: _______________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2€ Secret‰rio: ___________________________________________
Vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos
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