Na Sessao Ordinéria realizada na ultima segunda-feira
(12/O6/2017), a Cémara Municipal realizou a 109 Sesséo Ordinéria, que contou com a
presenca de todos os Edis, e deliberaram 0 que segue:
O Proieto de Lei Complementar n9.O6/2017, que ”disp6e sobre a
criacao de cargo publico de Provimento em Comissao do Anexo ”1" da Lei Complementar
n9.1O9, de 28 de abril de 2015 e dé outras providéncias”, que apos o recebimento dos
Pareceres Juridico e das Comissoes de Legislacao e Justiga e Financas e Orcamentos, foi
submetido ao Plenario e Rejeitado por unanimidade.
Conforme mensagem do Autor, 0 projeto em questao objetiva a
criacao do cargo em Comissao de ”Assessor de Microcrédito", que desempenhara
funcoes no Banco do Povo Paulista apos a aprovacao em uma prova e ainda de
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treinamento objetivando obter informacoes teoricas e praticas necessarias para ta
desempenho.
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Ressalta ainda, que é grande a procura de acoes de financiamento
junto ao Banco do Povo, vez que a taxa de juros é a menor do pais — 0,35% ao més.

A Administracao Municipal encaminhou a Camara Municipal 4
Projetos, a saber:
Pro'|eto de Lei n9.12, de O1 de junho de 2017, ”que dé nova redacao a
artigos do Contrato de Consércio Publico do ”Consc'>rcio Publico lntermunicipal de Saude
da Regiao de Jales — Consirj” em que este municipio é ente consorciado", este aprovado
por unanimidade.
O Autor fez lembrar que para constituicao do Consirj foi necessério a
aprovado do Legislativo, e que por estarmos consorciados na area de saude, contamos
com o Pronto Atendimento de Urgéncia e varias especialidades.
A finalidade da propositura é de alterar os artigos 29; 89; paragrafo
29, inciso VIII, alinea ”a"; 79; 99; 10, paragrafo unico; 17; 20; 30;37 inciso XV; 55, parégrafo
19; 57 paragrafos 19 e 29; 59 e 75 constante do Contrato de Consorcio Publico datado de
20 de novembro de 2012.
Destaca que as convalidacoes constantes do projeto, vale dizer que
para o bom andamento do consorcio se fez necessério adotar medidas visando dar bom
atendimento a populacﬁo regional.
Outra matéria aprovada por unanimidade foi o Proieto de Lei
Complementar n9.O9, de 01 de junho de 2017, que ”dé nova redacao ao inciso II do Artigo
96 da Lei Complementar n9.68, de 11 de outubro de 2011 e dé outras providéncias”.
A propositura eleva o percentual de contribuicéo da parte patronal
para com o Instituto de Previdéncia Municipal de Paranapua — IPREM, em conformidade
ao Célculo Atuarial apresentado, mantendo as aliquotas de contribuicéo dos servidores
em 11% e a do Ente em 17,71%, além do custo suplementar de 11,97% para o ano de
2017, conforme Plano de Custo em Porcentagem sobre o total da folha de pessoal ativo,
logo, a contribuicéo dos Orgéos sera de 29,68%.
Jé o Pro'|eto de Lei n9.13, de O8 de junho de 2017, que ”autoriza o
municipio de Paranapua a contratar com a Desenvolve SP — Agéncia de Fomento do

Estado de Sao Paulo, operacoes de crédito com outorga de garantia e dé outras
providéncias”, foi encaminhado as Comiss6es de Legislacao e Justica e Financas e
Orcamentos.
Este solicita autorizacao para que o Executivo Municipal realize
financiamento para aquisicao de um onibus com o objetivo de incrementar a prestacao de
servicos do Municipio junto a populacao, que necessita se deslocar para outras cidades
para tratamentos em hospitais especializados, Ievando em consideracao que os atuais
veiculos que realizam o transporte estao sucateados, além de nao estar sendo suficiente
para o atendimento.
Justifica ainda o Autor, que o Programa Desenvolve SP atua para o
desenvolvimento dos municipios paulistas, com linhas de créditos votadas para a melhoria
da qualidade de vida da populacao e o crescimento economico das cidades, além das
linhas de financiamento para o setor publico oferecerem juros baixos e prazos longos para
apoiar a administracao municipal na realizacao dos investimentos necessarios a
infraestrutura da cidade, sem comprometer a saude financeira do municipio.
O Art. 19 do Projeto autoriza 0 Executivo Municipal a celebrar
convénio com a DESENVOLVE SP até o montante de R$.300.000,00 (trezentos mil reais)
destinados a aquisicao de veiculo para a frota municipal;
A alinea ”a' /1!!!
, ’b' e ’c' e o § unico do Art. 2-Q reproduz:
”a" — a taxa de juros do financiamento é a de 9,5% ao ano, calculada
pro rata die, acrescida de atualizacao monetaria do IPCA, ou aquele que venha a substituilo no caso de sua extincao, pagaveis inclusive durante o prazo de caréncia, a Desenvolve
SP —Agéncia de Fomento do Estado de Sao Paulo.
b
0 prazo total de financiamento sera de até 72 (setenta e dois)
meses, contados a partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo de até 6 (seis)
meses o prazo de caréncia com juros pagos trimestralmente.
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”c" — a participacao do Municipio, a titulo de contrapartida, so sera
requerida caso o valor do objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser
contratado neste financiamento.
§ 19 A taxa de juros prevista no item a desde artigo sera reduzida
a 0% (zero por cento) ao ano, calculada pro rata die, desde que adimplente o Municipio,
acrescida de atualizacao monetéria pela variacao mensal do IPCA e calculada inclusive
durante o prazo de caréncia do financiamento.
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Em relacao ao Pro'|eto de Lei n9.14, de O8 de junho de 2017, que
”autoriza o Executivo Municipal a celebrar convénio com o Estado de Sao Paulo, através
da Secretaria da Seguranca Publica, para o fim que especifica e da outras providéncias”;
foi encaminhado a Comissao de Legislacao e Justica.
Este objetiva autorizar o Executivo Municipal a celebrar convénio
com a Secretaria de Seguranca Publica de Sao Paulo, objetivando a cessao de funcionério
para prestar servicos administrativos a Unidade Policial de Paranapua.
Exp6e o Administrador Municipal que a matéria se justifica mediante
a solicitacao com Excelentissimo Dr. Dorival Brizotti, Delegado de Policia Civil de
Paranapua, através do Oficio n9.84/17-CAS.

O Edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira, apresentou o Reguerimento
n923[2017, que solicita do Executivo Municipal informacoes sobre o RESSARCIMENTO
DO DEBITO DO MUNICIPIO DE PARANAPUA, PARA COM O ESTADO DE SAO PAULO —

Processo SE — 1059-2017 (SG-299.270-17), publicado no Diario Oficial — Poder Executivo
— Secao I, no dia 23 de maio de 2017 (cépia anexa), o qual abaixo reproduzimos:
No processo SE-1059-2017 (SG-299.270-17), sobre ressorcimento de débito: "A vista dos
elementos de instrugoo constontes dos autos, notodomente do representogoo do
Secretorio do Educogoo e o Porecer 214-2017, do Assessorio Juridico do Gobinete do
Procurodor Gerol do Estado, outorizo que o ressorcimento do débito do Munic/'pio de
Poronopud poro com o Estodo de 550 Poulo, decorrente do descumprimento porciol do
Convénio celebrodo em 20-3-2015, foco-se em 24 porcelos mensois e consecutivos,
observodos os normos Iegois e regulomentores otinentes o espécie e os recomendogoes
ossino/odos no pronunciomento do orgdo juridico-consu/tivo. ”
Questionamos:
A que Convénio se refere o ressarcimento?
Motivos pelo descumprimento parcial do Convénio?
Qual 0 valor a ser ressarcido?
Qual o valor da parcela?
Afirma que objetiva este, trazer o conhecimento do fato ao
Legislativo, vez que os municipes indagam por informacoes e nao temos conhecimento
da matéria.
O Edil Hélio Yukio Shimazu, apresentou o Reguerimento
n9.24 2017, que informacoes a Administracao Municipal quanto aos estagiarios
contratados pela Administracao Municipal, nos termos da Lei 1.361 e suas alteracoes, a
saber:
1) Quantos sao
Municipal?

os

estagiarios

contratados

pelo

Executivo

2) Quem sao os estagiarios?
3) Onde estao prestando os estagios e respectivas cargas horarias?
4) Qual o critério utilizado pela Administracao Municipal para
contratacao dos estagiarios?
Esclareceu que objetiva este, trazer o conhecimento do fato ao
Legislativo, vez que os municipes indagam por informacoes e nao temos conhecimento
da matéria.
Ja o Edil Tiago Martinez Gentine Figo, apresentou o Reguerimento
n9.25[2017, que solicita do Executivo Municipal informacoes no sentido de esclarecer
quais os motivos que resultaram a suspensao ou a extincao de exames pela Unidade
Basica de Saude — UBS.
Tendo o presente a finalidade de sermos conhecedores da atual
situacao, que ao nosso entender é de vital importancia a comunidade.
Foram apresentadas ainda, duas indicacoes, a saber:

Indicacao n9.15/2017, de autoria do Edil Gilmar de Freitas, que
sugere providéncias quanto aos buracos existentes nas vias do perimetro urbano: na
Avenida Antonio Gomes de Castro, da esquina do CCI até a Rua Cachoeira dos Indios,
especialmente na esquina da nova Escola; na Balanca do entroncamento da Avenida
Antonio Gomes de Castro com a Rua José Ribeiro (referéncia Escola Estadual Prefeito
José Ribeiro) e na Rua José Ribeiro, esquina com a Avenida Antonio Gomes de Castro.
Indicacao n9.16/2017, de autoria do Edil Tiago Martinez Gentine Figo,
que sugere providéncias quanto a construcao de uma Iombada transversal (quebra-molas)
na Avenida Luizete, entre a Rua José Ribeiro e a Rua Francisco Rodrigues dos Santos.

