Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 25 - 2016

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016. No dia vinte do mês de abril de dois mil e
dezesseis (20/04/2016), às dezenove horas, na Sala Nobre da Câmara Municipal de
Bananal, sita à Rua Manoel de Aguiar, nº 51, nesta cidade de Bananal, Estado de
São Paulo, realizou-se a Vigésima Quinta Sessão Ordinária do segundo biênio do
Mandato 2013/2016, sob a Presidência do vereador Luiz Mauricio Coutinho.
Presentes os Vereadores (as) Lúcia Helena Nader Gonçalves (Vice – Presidente),
Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Érika
Tereza Coitinho Affonso, Osvaldo Ferreira e Hercília de Jesus Ramos de Andrade.
Ausentes os vereadores Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário) e Álvaro Luiz
Nogueira Ramos (2º Secretário). A ATA da sessão anterior foi aprovada sem
restrições. Após a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus, declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura das
matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR OSVALDO
FERREIRA: Requerimento n.º 058/2016= requer da Empresa S.O. Pontes, explicações
sobre a colocação de guard rail no limite do asfaltamento da SP-68, trecho Arapeí –
Bananal; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 059/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao uso de máquina da
Prefeitura em locais particulares e/ou públicos; Moção n.º 077/2016= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Jonas Izoldi; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA:
Requerimento n.º 060/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações
quanto a manutenção de servidores públicos municipais no Lar São Vicente de Paula;
VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.º 061/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto a construção das casas
populares em Bananal-SP; Moção n.º 074/2016= de congratulações, ao Reverendíssimo
Senhor Pe. Anderson Sousa, pela Ordenação Sacerdotal em 16/04/2016; Moção n.º
075/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Manoel Henrique de Freitas; Moção n.º
076/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jonas Izoldi; Indicação n.º 077/2016= solicita
instalação de redutor de velocidade na Rua Manoel de Aguiar; VEREADORA HERCÍLIA
DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Requerimento n.º 062/2016= requer da SABESP,
agendamento de reunião para prestar informações sobre as obras e serviços de
saneamento básico realizados em Bananal-SP; VEREADOR LUIZ MAURICIO
COUTINHO: Moção n.º 078/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jonas Izoldi;
Indicação n.º 074/2016= solicita serviços de desentupimento de manilhas no Timborê e
reparos no “meio fio” da rua principal que dá acesso ao Timborê; Indicação n.º 075/2016=
solicita serviços de roçada e retirada de galhos na quadra esportiva da Palha; Indicação
n.º 076/2016= solicita instalação de dois pontos de iluminação pública na rua Floriano
Nascimento, no “Morro do Jalém”. Quando da discussão dos requerimentos e das moções
apresentadas sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Osvaldo Ferreira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, da empresa S.O. Pontes, explicações sobre a colocação de guard rail
no limite do asfaltamento da SP 68, trecho Arapeí-Bananal. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou um requerimento em que solicita,
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nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, DD.
Prefeita Municipal, solicitando informações quanto a manutenção de servidores públicos
municipais no Lar São Vicente de Paula. Em governos municipais anteriores, como na
gestão do Dr. Wilton Neri, tive o conhecimento de que a Prefeitura Municipal de Bananal
mantinha três funcionários no Lar São Vicente, os quais contribuíam muito com os
afazeres no Asilo. Gostaria de saber de Vossa Excelência se quando tomou posse pela
segunda vez no ano de 2013, esses funcionários estavam ainda cedidos para o Lar São
Vicente e foram retirados ou se os mesmos já não estavam mais cedidos desde a gestão
do Ex-prefeito Municipal David Morais. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita
Municipal, solicitando informações quanto a construção das casas populares em nosso
município. Qual a atual situação do projeto do CDHU em Bananal? Logo após, disse que
apresentou uma Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Jonas Izoldi, ocorrido
recentemente. Disse, ainda, que apresentou uma Moção de Congratulações ao
Reverendíssimo Sr. Padre Anderson Souza pela sua ordenação sacerdotal realizada no
dia 16/04/2016, no Município de Cunha – SP. Em seguida, disse que apresentou uma
“Moção De Pesar”, pelo falecimento do SR. Manoel Henrique De Freitas, ocorrido
recentemente. O vazio que a ausência do Sr. Manoel deixou, não apenas em suas vidas,
mas também na vida dos que com ele conviveram, irá materializar-se em saudade. Uma
saudade que se fará companheira a cada dia, e continuará sempre presente em cada
momento. Uma saudade que, hoje, nos faz abraçar com carinho os que ficaram e choram
a sua partida. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas
Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Disse, também, que esteve
na dada de hoje reunida com um representante da Elektro, que várias luminárias de
iluminação pública já foram instaladas, conforme havia sido informado pela Prefeitura
Municipal de Bananal, mas ainda faltam algumas ruas a serem contempladas com essa
iluminação pública e espera que sejam atendidas pela Prefeitura Municipal. Com a
palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais seja oficiado a Exma. Sra. Miriam Ferreira de
Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando cópia da circular para procedimento do
trâmite de pedido para uso de máquina de propriedade da Prefeitura Municipal de
Bananal em área particular. Solicito cópia da Lei ou Decreto que autoriza tal
procedimento. Solicito ainda cópia de todas as guias pagas de recolhimento para a
realização de tal serviço especificando o local que o mesmo foi realizado, tanto em local
público quanto particular. Em seguida, disse que apresentou uma “Moção De Pesar”, pelo
falecimento do SR. Jonas Izoldi, ocorrido recentemente. Deus tira de nós quem mais
amamos. Quando menos esperamos e sem nenhum aviso. E a culpa? A culpa é da vida
que tem inicio, meio e fim. A nossa culpa está apenas em amar tanto e sentir tanto perder
alguém. Mas o tempo é remédio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos
bons momentos. E no fim apenas a saudade e uma certeza: não importa onde esteja,
estará sempre comigo. Deixo registrado nesta Casa meus sinceros sentimentos a família
do Sr. Jonas, um homem batalhador, ótimo esposo e pai de família. Um pai que criou
seus filhos com muita sabedoria e amor. Com certeza uma pessoa que nos deixa muita
saudade. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas
Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Com a palavra Vereadora
Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que apresentou um requerimento, onde
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a empresa Sabesp, solicitando
agendamento de reunião para prestar informações sobre as obras e serviços de
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saneamento básico realizados em Bananal-SP. Com a palavra vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que concorda com a Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves quanto ao requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado a Exma. Sra. Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal,
solicitando informações quanto a construção das casas populares em nosso município.
Que serão 140 casas populares, onde o CDHU entrará com uma participação de R$ 280
mil reais e o terreno deve ser providenciado pela Prefeitura Municipal de Bananal. Disse,
ainda, que recebeu resposta do DER com relação ao requerimento nº 124/2015, onde foi
informado que serão efetuados estudos técnicos para a instalação das lombadas
solicitadas e que algumas placas solicitadas já foram instaladas. Com a palavra vereador
Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma “Moção De Pesar”, pelo falecimento do
Sr. Jonas Izoldi, ocorrido recentemente. Foi com bastante pesar que recebi a triste notícia
da morte do Sr. Jonas, por isso venho por meio desta Moção, expressar meu profundo
sentimento, sabendo que as palavras não conseguirão cumprir esse papel, mas tendo a
certeza de que Deus lhes dará forças na continuação da caminhada da vida. Que nosso
Criador conforte todos vocês familiares, pela sua perda do Sr. Jonas, um grande pai de
família e um homem que deu a seus filhos e esposa grandes e inúmeros motivos de
orgulho. Meus sinceros sentimentos aos familiares. Esta homenagem que, de antemão
sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada aos
familiares. Em seguida, disse que não impediu a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso
de exercer seu trabalho de fiscalizar o Poder Executivo, conforme a mesma afirmou, mas
sim, não teve como fornecer o veículo oficial à vereadora, pois estava em viagem oficial
nesta data, e já havia um outro veículo fretado para os vereadores José Eduardo e Maria
Aparecida, na mesma data. Disse, ainda, que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de roçada e
retirada de galhos na Quadra Esportiva do bairro da Palha. Colocados em votação os
requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade. Não 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 Anuais do Poder Executivo (Exercício de 2013) – TC
1924/026/13. Logo após, o Presidente da Sessão solicitou ao Diretor de Secretaria que
fizesse a leitura do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após a
leitura, foi franqueada a palavra ao Vereador Osvaldo Ferreira, Relator da Comissão De
Orçamento, Finanças e Contabilidade, que fez a leitura do Parecer da Comissão. Em
seguida, o Presidente da Sessão franqueou a palavra e o uso da tribuna à Excelentíssima
Prefeita Municipal, Srª. Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, e ao seu advogado constituído,
para as explanações de defesa que entender pertinentes, pelo prazo de 2 horas. Ao se
constatar que a Excelentíssima Prefeita Municipal e seu advogado constituído não se
encontravam presentes na Sessão, o Presidente iniciou a fase de discussão das Contas
Municipais do Exercício 2013, franqueando a palavra aos vereadores presentes, pelo
prazo de 15 (quinze) minutos para cada um, sem apartes. Com a palavra Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves disse que a Comissão De Orçamento, Finanças e
Contabilidade, da qual faz parte, emitiu Parecer no mesmo sentido do Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, opinando pela aprovação das
Contas Municipais do Exercício de 2013. Em seguida, começou a fazer a leitura dos
apontamentos indicados no relatório de fiscalização feito pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2013, até terminar seu tempo regimental.
Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso continuou a leitura dos
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apontamentos indicados no relatório de fiscalização feito pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2013 a partir de onde tinha parado a
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
disse que o Parecer da Comissão De Orçamento, Finanças e Contabilidade se baseou no
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, opinando pela
aprovação das Contas Municipais do Exercício de 2013. Disse que o Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é feito por técnicos e que várias
recomendações e apontamentos lidos pelas vereadoras Lúcia Helena Nader Gonçalves e
Érika Tereza Coitinho Affonso já foram corrigidos e sanados, dentre eles o Plano de
Carreira dos Professores. Disse, ainda, que o papel do vereador no julgamento de contas
é atípico. Que no exercício de 2013, foram aplicados os índices constitucionais na saúde
e na educação, que os apontamentos não foram suficientes para reprovação das contas,
ficando apenas no campo das recomendações. Com a palavra vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que concorda com o Parecer emitido pela Comissão De
Orçamento, Finanças e Contabilidade e é favorável à aprovação das Contas Municipais
do exercício de 2013. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse
que não concorda com o Parecer emitido pela Comissão De Orçamento, Finanças e
Contabilidade e é desfavorável à aprovação das Contas Municipais do exercício de 2013.
Colocado em votação o Julgamento das Contas Anuais do Poder Executivo (Exercício de
2013) – TC 1924/026/13, o Presidente da Sessão informou aos vereadores presentes
que, conforme previsão regimental, o quórum é de 2/3 (dois terços), o processo de
votação é o nominal, o vereador que estiver de acordo com o Parecer Prévio do Tribunal
de Contas, pela aprovação das contas de 2013, responda “sim” à chamada e o vereador
que não estiver de acordo com o Parecer Prévio Do Tribunal De Contas, responda “não” à
chamada. Feita a chamada nominal, constatou-se 03 (três) votos pelo “sim”, dos
vereadores Osvaldo Ferreira, Luiz Maurício Coutinho e José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira, e 04 (quatro) votos pelo “não”, das vereadoras Érika Tereza Coitinho Affonso,
Lúcia Helena Nader Gonçalves, Maria Aparecida Souza da Costa e Hercília de Jesus
Ramos de Andrade, ficando, portanto, APROVADAS as Contas Anuais do Poder
Executivo (Exercício de 2013) – TC 1924/026/13. Ato contínuo, determinou o Senhor
Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves disse que infelizmente o Regimento desta Casa é uma porcaria, porque,
na verdade, não dá voz para o Vereador poder debater o Projeto nesta Casa, é tanta
frescura de 10 minutos, de 15 minutos e aparte, que nós não temos liberdade para poder
expressar realmente o que a gente acha, porque eu fiz a leitura quando fizemos a
reunião, foi apresentado o Parecer de três Conselheiros, que favoravelmente votaram
pela estatística contábil da aplicação do dinheiro e não mostrado, porque o processo é
imenso. É aquilo que eu falo, não é voto político não, é voto consciente de ter visto este
papel depois da reunião, visto essa colocação aqui, poderíamos discutir melhor para
chegar em um acordo, mas minha posição foi contrária às Contas por este motivo, porque
tudo que está aqui apontado pelo Auditor, vocês vão ver nas Contas de 2014 a mesma
coisa. E quando coloca aqui que foi apresentada uma LDO que essa Casa aprovou no
artigo dela que não é a lei certa? Então na verdade, eu quero colocar meu voto não por
estas colocações, por isso que eu falo, esse Processo de Contas do Prefeito jamais
deveria vir para a Câmara, deveria ir para o MP direto, que nem vai a Conta do Presidente
da Casa, porque você não acompanha o Processo todo, ninguém nesta Casa, nenhum
vereador lê o Processo do começo ao fim, nós nos baseamos no final do Relatório que é
de três Conselheiros, que analisaram em cima, quando você mostra contabilmente as
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aplicações, do Fundeb, da Educação, na Saúde, todos os Municípios aplicam 40% ou
50%, que isso não é mérito só de Bananal, mas que bom que está fazendo isso e que
continue fazendo, não tenho nada contra a situação, e dizendo o meu repúdio com
relação a este Regimento Interno horroroso desta Casa, que nós temos que cumprir e não
temos discussões abertas, não pode falar 10 minutos, 5 minutos, isso é um absurdo, nós
temos que mudar isso, não podemos aceitar, temos que discutir mais, ouvir opinião,
falarmos, expressarmos nossos sentimentos, como vereadores eleitos pelo povo. Eu não
estou aqui colocada por ninguém, eu fui colocada pelo povo, e eu também posso dizer
uma expressão bem vulgar, que todo mundo fala e eu também vou falar que eu não tenho
rabo preso com ninguém. Então, na verdade, é o que eu acho e o que eu penso, e tenho
participado, como tenho participado de Congressos, como o de Campos de Jordão, com
relação ao Tribunal de Contas e foi muito bem falado com relação a isso. E a partir desse
ano já se começa mês a mês. Não estou chamando ninguém aqui de nada, estou dizendo
que li simplesmente o que está escrito aqui, e isso que eu li, faz parte do Processo do
Tribunal de Contas, foi um Auditor que ficou aqui uma semana, como ficou aqui na
Câmara, e acompanha. Então, por esse motivo, porque na verdade na votação depois, o
que vai para ser votado são as porcentagens. Então, o meu voto é contrário por este
motivo. Eu dei Parecer junto com a Comissão, porque, na verdade, o que veio para nós
analisarmos não foi o Processo, por isso hoje nesta Casa me chamou a atenção que nós
assistimos aqui em 2013, uma porção de coisas erradas e o Tribunal ter aprovado a
Conta. E isso me chamou muito a atenção. Tanto que eu fui ler no Processo e pedi a
cópia do Relatório do Tribunal de Contas. Por isso assinei juntamente com o Osvaldo e
Martins favorável, mas meu voto aqui e agora é contrário, porque eu tenho aqui em mãos
o que foi colocado pelo Relatório. Até então, eu não tinha em mãos esse Relatório e por
esse motivo eu votei. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar um redutor de velocidade
(quebra-molas) na rua Manoel de Aguiar, entre a Pharmacia Popular e o “Beco do Irineu”.
Mesmo a Pharmacia Popular não sendo mais visitada internamente como antes, o
número de visitantes é grande, principalmente para fotografar a sua fachada. E
infelizmente motoristas irresponsáveis, que não respeitam a vida, passam em alta
velocidade no local, oferecendo riscos aos turistas e também aos nossos munícipes. Na
certeza do atendimento e na parceria pelo bem comum da nossa população, eu agradeço.
Tendo ainda três minutos, eu quero dizer que com relação a Tribunal de Contas e Parecer
Técnico, é muito fácil chegar aqui. A não ser que tenha contador essa situação de
aplicação de dinheiro. Porque, na verdade, acompanhando eu pude ler algumas partes do
Processo, já deveria ter lido mas infelizmente nessa correria, eu pude ver aqui que
realmente foram muitas coisas colocadas, muitas coisas erradas, então precisa ser
acertada. Eu tenho certeza de que até agora não foram acertadas. Que já está saindo o
Relatório das Contas de 2014. Voto não, voto contra o Tribunal de Contas, porque o
Parecer foi de três Conselheiros, eu só não entendi onde está a aplicação de funcionários,
de 52% ou 54%, porque aqui aponta também que houve numa situação que ultrapassou a
folha de pagamento, a porcentagem. Então, no Relatório nosso, eu não vi onde que esta
falando sobre essa situação da questão da aplicação dos funcionários. Então, é isso que
eu tinha a falar e dizer o seguinte também, eu estava aqui hoje com a vereadora Erika
quando recebi uma denúncia, e vai me desculpar Sr. Presidente, o carro não foi arrumado
para a Vereadora poder ir, que deveria ter ido na hora, quando a gente recebe denúncia
aqui, a gente tem que sair, não tem que espera o Sr. Fulano que vai levar, se é o taxi de
Ciclano, se é o taxi de Beltrano, é pegar um carro e mandar na hora, porque na hora que
nós temos que fazer a nossa justificativa. Desculpe vereador Manolo, Vossa Excelência
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não estava aqui, nem a vereadora Mariinha, quem estava nesta Casa aqui era a
vereadora Lúcia Nader e a vereadora Érika. Quando ela recebeu a denúncia, dona
Mariinha estava aqui antes, isso, e até falou da situação que ela já tinha colocado aqui na
Casa, da poeira da estrada. Então, eu acho assim, chegou a denúncia, o vereador
chegou, vai agora, não tem que questionar se tem carro ou se não tem carro. Eu acho
obrigação nossa é pegar e ir. E infelizmente meu carro não tem condições de ir, mas na
verdade qualquer carro que pudesse pegar e mandasse levar a vereadora. Eu não
concordo da maneira como Vossa Excelência colocou em não atender o pedido da
vereadora. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que como bem
disse a vereadora Lúcia, a verdade é o princípio de tudo, eu acho que a gente tem que
trabalhar na vida pautada na verdade. Vereadora Mariinha é uma pessoa católica, pessoa
que está sempre na Igreja, uma senhora vó e bisavó, acredito que não vai faltar com a
verdade. Eu pedi o carro para sair naquele momento comigo, não obtive resposta. Depois,
vereadora Mariinha me falou até o percurso que gastava mais uns 30 minutos e que o
problema era a poeira, eu não me importava de chegar aqui empoeirada, nem se fosse
para chegar meia noite. Fiquei esperando o Presidente me ligar para poder me dizer se o
carro poderia me levar ou não, eu falei que a tarde eu não poderia ir porque eu tinha
compromisso e eu tinha Sessão de Câmara, eu ia ficar cansada, eu queria ir cedo
justamente porque é um horário que você pega todo mundo, e eu sei que infelizmente a
Prefeita ia saber e ia querer manipular a população, essa é a grande verdade e comigo é
na base da transparência e da verdade. Eu me senti lesada como Vereadora, sim. Eu não
fui atendida. Tanto é que eu liguei para Vossa Excelência de manha perguntando do carro
e me falou que estava vendo com o motorista Aloisio, sendo que esta Casa de Leis tem
também o motorista Elias que presta serviço, se não tem um nem outro, depois justifica,
porque eu não ia passear na Serra do Indaiá, eu ia fiscalizar. Vereador Manolo não se
fazia presente nessa Casa de Leis nesse horário, aonde eu fiz o pedido do carro, a
verdade tem, que ser o principio de tudo. Em cima das Contas da Prefeita, eu votei contra
porque tudo que foi pautado, eu não participei desta reunião, desta Comissão, e embora
eu estava presente na sala ao lado, dos vereadores, e em cima disso que foi apresentado
dessas falhas, a gente esta aí há três anos vendo, em 2016, tudo que foi apontado nada
aconteceu, não mudou em nada. Eu vivo fazendo requerimento aqui nesta Casa de Leis
perguntando dessa situação, também não são respondidos meus requerimentos. Eu,
vereadora Érika, vou juntar todos meus requerimentos, junto esse Parecer, eu vou
provocar o Tribunal de Contas, para que eles analisem essa situação aí, essa questão
contábil é muito fácil manipular, o que foi apontado aqui, não foi feito. Então, em 2013, se
eles acharam que estava tudo dentro da legalidade, dentro da questão contábil, mas
deixaram esse rastro de coisas apontadas, dando como se fosse uma chance para o
Prefeito resolver a situação e não resolveu, não me coube outra alternativa a não ser
votar não. E com a consciência mais tranquila do mundo de missão cumprida como
vereadora, não questão politica, mas sim de fiscalizar e de trabalhar em prol do benefício
da população. Realmente a Prefeitura tem cargo de Comissão que não condiz com a
realidade, tem pessoas que ocupam cargo de carreira, sabemos bem disso. A Prefeita
tem situações apontadas e não se cumpre. Eu mesma fiz na ultima sessão o pedido do
Conselho do Fundeb em relação ao gasto e que não foi feita a prestação de contas.
Então, eu faço meu trabalho de legisladora e fiscalizadora e melhor do que ninguém,
jamais poderia votar favorável em cima de um Parecer que vem de encontro com todos
meus anseios. Se eu não consigo durante esses quatro anos obter informações dos
gastos da Prefeitura, não é porque as pessoas sentadas de dentro de um escritório, por
mais que sejam pessoas capacitadas cheguem e falem, mas não convivem na minha
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cidade, não vivem a realidade da minha cidade, falam que está certo e vou dizer que está
certo, eu sempre vou votar em favor do povo da minha cidade. Tanto é que eu vou
questionar Dr. David, Presidente do Tribunal, a nossa regional, para mostrar que nada
que foi feito foi cumprido, e vou anexar todos meus documentos que eu tenho de
requerimentos, nesse período todinho de 2013, ainda mais com essa questão da Câmara,
sete vereadores, dois faltosos, não vieram à Sessão, o Projeto ter passado, isso também
quero questionar. Chamando mais uma vez a atenção de Vossas Excelências, essa
semana a Secretária de Saúde publicou na rede social que houve uma ato de vandalismo,
jogaram extintor no carro da Educação que transposta paciente do SUS. A população
acompanha a Sessão de Câmara e sabem destes carros parados na ruas, sujeitos a
coisas ate piores, que são patrimônios do povo, que 15 pacientes ficaram sem
tratamentos por conta desse vandalismo, que os carros ficam na rua, fora do barracão. Os
moradores da rua Sonia de Oliveira reclamam do ônibus que fica na rua e a população
fica no prejuízo, por que não foi alugada uma van para sanar o problema dos munícipes.
Disse que quer requisitar o áudio da Audiência Pública da Educação, porque a Prefeita,
logo após a Audiência Pública onde foi colocada essa situação, do carro da educação
usado na saúde, no dia 16 de março foi feito um Decreto autorizando a utilização
temporária do veiculo Micro-ônibus da Educação para o transporte de usuários do SUS,
que esse áudio será encaminhado ao MP e tribunal de Contas para averiguar isso. Que
também não tem o rabo preso com ninguém, independente de qual Prefeito estiver aqui
eu vou fazer o trabalho de fiscalizar porque essa é a função do vereador, é fiscalizar o
gasto público e doa a quem doer. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que também não tem o rabo preso com ninguém. Não entendo como meu
nome apareceu agora, porque eu nem estava aqui na Câmara, então é bom que se
esclareça que meu nome foi citado indevidamente, e que a vereadora Érika tem razão
quando ela fala dos carros abandonados nas ruas, ela já fez requerimento, já falou isso
aqui que um dia iria acontecer e acabou acontecendo. Como vários vereadores aqui já
citaram, é um certo descaso mesmo do Executivo para com os alertas desta Casa. Então
uma hora vai acontecer uma coisa grave. E voltando às Contas da Prefeita, que eu
acompanhei o Parecer da Comissão e do Tribunal de Contas, aqui ele fala no fim do
parágrafo e diz não sendo suficiente para ensejar reprovação das Contas, ficando no
campo das recomendações e advertências. Então, se ela não tomou nenhuma
providência em cima de 2013, em 2014 as Contas dela quase com certeza virão
reprovadas. Então vamos aguardar a chegada das Contas de 2014, porque as de 2013
serviram como se fosse um alerta. Então cabe ao Executivo corrigir todas essas falhas e
logo as Contas de 2014 virão para esta Casa de Leis para a gente avaliar. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com as vereadoras Érika
Tereza Coitinho Affonso e Lúcia Helena Nader Gonçalves sobre o descaso da Prefeitura
Municipal de Bananal com seus veículos oficiais. Que esteve na presente data,
juntamente com o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, na escola rural do
Bairro Sertão da Madeireira, que infelizmente só existe um 01 (um) aluno interessado nas
aulas e que, por isso, a escola ficará desativada temporariamente. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
desentupimento de manilhas próximas a Oficina do Senhor Wilson (Sim), no bairro
Timborê. Nas horas de chuva a rua fica alagada e por ser uma rua sem iluminação,
quando as chuvas ocorrem nos períodos noturnos, isso causa sérios transtornos aos
moradores e pedestres. Indico ainda para a necessidade de se realizar serviços de reparo
no “meio fio” no inicio do calçamento da rua principal que leva ao bairro Timborê. Em
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seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se instalar dois pontos de iluminação pública na rua
Floriano Nascimento, no “Morro do Jalém”, nas proximidades da residência do Senhor
Jorge Conceição. Quero dizer também que votei favorável em cima do Parecer do
Tribunal de Contas e também do Parecer da Comissão. Vimos aqui que em 2013, a
Prefeita atendeu todos os requisitos necessários, e seguem as recomendações, as
advertências para 2014 e se estiver alguma coisa errada, com certeza em 2014 vai estar
parecendo. Então meu voto foi favorável, a gente vê a questão da saúde, está aplicando
muito mais do que o exigido, que a saúde é um poço sem fundo, então ela cumpriu com
as obrigações, a gente vai em cima do voto técnico aqui. Então se está tudo correto,
conforme o Parecer do Tribunal de Contas, meu voto é favorável sim. Que fique esse
alerta, como disse o vereador Manolo, se estiver alguma coisa errada, em 2014 irá
aparecer e essas Contas vêm para essa Casa, aí vai da consciência de cada um também.
O alerta foi dado. Informo também mais uma vez que a questão do carro, eu conversei
muito bem com a vereadora, naquele dia realmente estava muito em cima da hora, não
tinha como, o vereador pode fiscalizar a qualquer momento. Quero dizer que no dia
seguinte, eu combinei com ela, o taxista estava fretado para a Dona Mariinha e o Manolo,
que nem estava aqui no dia, mas já estava agendado previamente, para fazer essa visita
no Sertão da Madeireira, conversei com ela, ela me deu um horário que poderia ser até as
6h00min da manhã, conversei com o Aloísio que disse estar impossibilitado, se for após o
combinado com a Dona Mariinha e o Manolo, eu vou com a maior tranquilidade. Tentei
conversar com ela, ela disse que o sol estava muito quente e que hoje teria Sessão, não
sabia que ela teria uma audiência importante e que não poderia faltar. Mas não estamos
negando. Quando o vereador quer, ele vai a qualquer momento, não estou impedindo e
isso já é assunto de várias Sessões, então era para ter fiscalizado há mais tempo, então
não estou negando, não estou proibindo nenhum vereador de fazer sua função, deixo isso
bem claro. E a vereadora falou no telefone até gritando, a gente tem uma amizade, eu
fiquei muito sentido com a senhora, porque a senhora alterou o tom de voz, gritando e
não deixava eu falar. Não estou impedindo ninguém de fazer seu serviço. Faça o que a
senhora desejar. E também creio que a Prefeita não vai lá para manipular as pessoas.
Como a senhora sempre disse, eu também sou a favor da verdade. A verdade sempre
aparece no seu momento certo, ninguém consegue esconder a verdade ou a mentira por
muito tempo. Então a senhora tem seus meios de provar tudo isso. Independente se tem
carro ou não, de ir hoje ou amanhã ou daqui um mês, a verdade vai ser sempre a mesma,
isso não vai mudar, a senhora sabe, nós trabalhamos com a verdade e sabemos disso.
Quero também dizer que recebi um oficio da Colitur, que entrei com um requerimento
pedindo mais um horário de ônibus, às 22 horas ou antes, que foi respondido que a
empresa realizou estudo de demanda para a questão proposta, bem como realizamos
testes em outras ocasiões, e o volume de passageiros a ser transportados no horário
proposto não é suficiente para cobrir o custo da viagem, de modo que torna-se
excessivamente onerosa a prestação do serviço. Quero deixar também um convite a
todos os vereadores e população para o 2º Diálogo politico ambiental suprapartidário, no
próximo dia 28 de abril do corrente ano, no Plenário da Câmara Município de Bananal.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os
Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 05 (cinco) de maio
de 2016, quinta feira, em horário regimental. E, para constar, eu, Vereador Luiz Cosme
Martins de Souza, 1º Secretário, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, será
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 20 de abril de 2016.
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