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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 08/2013
ATA DA 8• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2013. Aos
dezesseis dias do m…s de maio de dois mil e treze (16/05/2013), †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 Oitava Sessˆo
Ordin‰ria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador JosŠ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Maria Aparecida
Souza da Costa (2• Secretaria); Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente); ‹rika
Tereza Coitinho Affonso (1• Secretaria); Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral
Rodrigues; Luiz Cosme Martins de Souza, „lvaro Luiz Nogueira Ramos e LŒcia
Helena Nader Gon•alves. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restri•Žes.
Ap•s a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor Presidente, em nome de
Deus declarou aberta † sessˆo. Na seq•…ncia procedeu-se a leitura das matŠrias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR „LVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Requerimento n.€ 062/2013= solicita do D.E.R. de Taubatƒ,
servi„os de ro„ada e limpeza nas SP-64 e SP-68; Mo„‚o n.€ 088/2013= de aplausos, ao
“Sr. Andrƒ do Chico Dal†dio” e ao “Sr. Zƒ do Chico Dal†dio”, pela realiza„‚o da Festa de
Sta. Cruz no dia 06/05 no bairro rural Dois Retiros; Mo„‚o n.€ 089/2013= de aplausos, a
Empresa Plenaplan – Servi„o de Terraplenagem Ltda., por todos os servi„os jˆ prestados
ao munic†pio de Bananal-SP, e ainda pelas oportunidades de emprego aos mun†cipes;
Mo„‚o n.€ 090/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Osvald Manoel Silva Cobra;
Indica„‚o n.€ 148/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cal„amento na rua
Benedito Dias Novaes, no Timbor‰; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Requerimento n.€ 063/2013= solicita da Secretaria Municipal de SaŠde, visita mƒdica do
PSF nas ˆreas rurais: Fazendinha, Resgate e Fazenda Independ‰ncia; Mo„‚o n.€
097/2013= de aplausos, a Ilma. Sra. Luzinete Sabadine de Moura, DD. Secretˆria
Municipal de Cultura e Turismo, pelos vˆrios eventos culturais realizados em nosso
munic†pio; Mo„‚o n.€ 098/2013= de congratula„‹es, pelo dia 13 de maio – Dia da
Aboli„‚o da Escravatura; Mo„‚o n.€ 099/2013= de aplausos, a todas as m‚es, pela
comemora„‚o de seu dia no Šltimo domingo (12/05); Indica„‚o n.€ 163/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru„‚o de cal„adas Œs margens de toda extens‚o da
rua Boa Esperan„a, na Palha; VEREADORA L‘CIA HELENA NADER GON’ALVES:
Requerimento n.€ 064/2013= solicita do Comando da Pol†cia Rodoviˆria Estadual,
informa„‹es quanto a Base Operacional 068/01; Mo„‚o n.€ 096/2013= de aplausos, ao Sr.
Claudinei Souza, pela manuten„‚o voluntˆria do Cruzeiro de Bananal; VEREADOR
OSVALDO FERREIRA: Requerimento n.€ 065/2013= solicita do Exmo. Sr. Ministro
Garibaldi Filho do Ministƒrio da Previd‰ncia e Assist‰ncia Social, provid‰ncias, para que
os segurados da Previd‰ncia Social na cidade de Bananal-SP, sejam melhor atendidos
pelas per†cias mƒdicas, no que se refere a um nŠmero maior de vezes durante os meses;
Requerimento n.€ 066/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„‹es se
houve contrato com alguma “Organiza„‚o Social” neste mandato e se houve, solicita
c•pia do contrato e planilha de cumprimento de metas; VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 067/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa„‹es quanto a Revis‚o Geral Anual dos servidores municipais;
Indica„‚o n.€ 160/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realiza„‚o do
campeonato amador de futebol nas sƒries “ouro” e “prata”; Indica„‚o n.€ 161/2013=
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solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, manuten„‚o e melhorias no cal„amento da rua
Carlos Francisco Correa (rua da Zen•bia); Indica„‚o n.€ 162/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, manuten„‚o e melhorias da rua Manoel Ricardo da Fonseca, na
localidade denominada “Bairro do Chico Leme”; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Mo„‚o n.€ 091/2013= de aplausos, ao Exmo. Sr. Hƒlio Nishimoto, DD.
Deputado Estadual, pelo empenho no processo de continuidade da restaura„‚o da Igreja
Matriz Senhor Bom Jesus do Livramento; Mo„‚o n.€ 092/2013= de aplausos, a Exma. Sra.
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, a Ilma. Sra. Luzinete Sabadine
de Moura, DD. Secretˆria Municipal de Cultura e Turismo, ao Professor Rafael Gavi‚o de
Gouv‰a, a Sra. Vera Antunes, a Roberta Valente, a Paola Nogueira, ao “Belinha”, ao
“Mestre Marcel‚o” e ao “Grupo Teatral Arte in Cena”, pelo apoio na apresenta„‚o do
Grupo de Capoeira na Exposi„‚o Žfrica em N•s; Mo„‚o n.€ 093/2013= de aplausos, a
Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, a Ilma. Sra. Luzinete
Sabadine de Moura, DD. Secretˆria Municipal de Cultura e Turismo, e ao Professor
Rafael Gavi‚o de Gouv‰a, por tornar realidade o teatro “A Farsa dos Opostos”, Grupo de
Sergipe que fez uma brilhante apresenta„‚o em Bananal-SP; Mo„‚o n.€ 094/2013= de
agradecimento, a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal e
aos funcionˆrios da Prefeitura Municipal de Bananal, pelos elogios em nome do Sr. Josƒ
Milton, pelos servi„os realizados na rua Leon Gilson; Mo„‚o n.€ 095/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Osvald Manoel Silva Cobra; Indica„‚o n.€ 149/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, provid‰ncias, junto a SABESP, quanto ao esgoto que corre a cƒu
aberto no bairro da Palha; Indica„‚o n.€ 150/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi„os de cal„amento na localidade denominada “Recando Verde”;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Mo„‚o n.€ 100/2013= de
aplausos, a Ilma. Sra. Luzinete Sabadine de Moura, DD. Secretˆria Municipal de Cultura e
Turismo, pelo bel†ssimo trabalho que vem realizando frente Œ Secretaria de Cultura e
Turismo de Bananal; Mo„‚o n.€ 101/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Sebasti‚o
Carvalho; Mo„‚o n.€ 102/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Osvald Manoel Silva
Cobra; Mo„‚o n.€ 103/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Marlene Queiroz;
Indica„‚o n.€ 151/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, mudan„a no tr•nsito de
m‚o dupla para m‚o Šnica, na av. Pelegrino Sciotta; Indica„‚o n.€ 152/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de grades de prote„‚o na ponte localizada logo
na entrada da rua Antonio Gervˆsio do Nascimento, na Vila Bom Jardim; Indica„‚o n.€
153/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implanta„‚o da faixa de pedestres
em nossa cidade; Indica„‚o n.€ 154/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi„os de reformas e coloca„‚o de pisos antiderrapantes em algumas cal„adas de
nossa cidade; Indica„‚o n.€ 155/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
provid‰ncias quanto a coloca„‚o de mesas e cadeiras de propriedade do “Trailer da
Esta„‚o”, na rua localizada em frente ao estabelecimento; Indica„‚o n.€ 156/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cria„‚o de meios de conscientiza„‚o aos
alunos, atravƒs de palestras nas escolas municipais; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Indica„‚o n.€ 157/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi„os de limpeza e tapa-buracos nas ruas Vereador Octaviano Vani e Antonio Gervˆsio
do Nascimento; Indica„‚o n.€ 158/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
mudan„a no tr•nsito de m‚o dupla para m‚o Šnica na av. Pelegrino Sciotta; Indica„‚o n.€
159/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza„‚o de atendimento
mƒdico na comunidade do Sert‚o dos Coqueiros; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA: Indica„‚o n.€ 164/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, provid‰ncias quanto ao problema de reprodu„‚o acelerada de pombos no
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ambulat•rio localizado na “antiga Cooperativa”; Indica„‚o n.€ 165/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de gradil de prote„‚o na ponte localizada na av. Bar‚o
de Joatinga, pr•xima a Rodoviˆria; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das
mo„‹es apresentadas sujeitos a delibera„‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram
uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira iniciou comentando sobre as respostas
recebidas em rela„‚o a dois requerimentos apresentados anteriormente, sendo o primeiro
deles da Previd‰ncia Social de Taubatƒ, em rela„‚o ao aumento do nŠmero de per†cias
mƒdicas em Bananal. Disse que tal •rg‚o lhe respondeu que n‚o hˆ reclama„‹es
registradas na Ouvidoria do INSS em rela„‚o Œ necessidade de se aumentar o nŠmero de
per†cias mƒdicas em Bananal. O vereador informou que enviarˆ Requerimento
diretamente ao Ministro da Previd‰ncia Social solicitando melhoras no atendimento dos
segurados de Bananal. Em seguida, comentou sobre seu segundo requerimento relativo
Œs organiza„‹es sociais, questionando da Exma Sra. Prefeita Municipal se houve, atƒ o
presente momento, a celebra„‚o de algum contrato com alguma “OS”, e se houve, que
remeta Œ esta Casa as planilhas demonstrando o cumprimento das obriga„‹es e metas
contratuais. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves apresentou
requerimento ao Comandante da Policia Rodoviˆria Militar, Hƒlio Verza Filho, solicitando
informa„‹es em rela„‚o ao atual funcionamento Base Operacional de Bananal, tendo em
vista que a mencionada Base n‚o estˆ funcionando nos Šltimos dias, n‚o hˆ a presen„a
de nenhum policial e que, inclusive, a l•mpada externa desta Base tem ficado acesa dia e
noite, o que indica que nenhum policial tem ficado de plant‚o nesta Base Operacional.
Comentou tambƒm sobre a mo„‚o de aplausos apresentada Œ Claudinei Souza, pessoa
que realiza a manuten„‚o do cruzeiro de Bananal. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso apresentou Mo„‚o de Aplausos ao Exmo Sr. Deputado Hƒlio Nishimoto
pelo seu empenho no processo de continuidade na restaura„‚o da Igreja Matriz Senhor
Bom Jesus do Livramento, que foi aprovado pelo CONDEPHAT. Apresentou tambƒm
Mo„‚o de Aplausos Œ Exma Sra. Prefeita Municipal, Œ Ilma. Sra. Luzinete Sabadine, DD.
Secretˆria Municipal de Cultura e Turismo, ao professor Rafael Gavi‚o de Gouveia, Œ Sra.
Vera Antunes, Œ Roberta Valente, Œ Paola Nogueira, do Grupo de Teatro “arte in Cena”,
ao Belinha e ao Mestre Marcel‚o, pela contribui„‚o que deram Œ realiza„‚o do evento
“Žfrica em N•s”. Apresentou, tambƒm, Mo„‚o de Agradecimento Œ Exma. Sra. Prefeita
Municipal por ter atendido um pedido seu em rela„‚o Œ manuten„‚o do cal„amento da
Rua Leon Gilson e uma Mo„‚o de Pesar pelo falecimento de Olvald Manoel da Silva
Cobra, o “Quinho”, ocorrido recentemente. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues comentou sobre o requerimento apresentado Œ Exma. Sra Prefeita Municipal
em rela„‚o Œ revis‚o geral anual da remunera„‚o dos servidores pŠblicos municipais de
Bananal, questionando, neste requerimento, se hˆ previs‚o para esta revis‚o ocorrer,
visto que o artigo 119 da Lei Org•nica de Bananal prev‰ que seja sempre na data base de
1€ de maio, fato que n‚o ocorreu neste ano corrente. Em seguida, parabenizou a
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso pela Mo„‚o de Aplausos apresentada a todos os
envolvidos na realiza„‚o do evento “Žfrica em N•s”. Comentou sobre sua Mo„‚o de
Pesar apresentada pelo falecimento de Olvald Manoel da Silva Cobra, o “Quinho”,
ocorrido recentemente. Em seguida, falou de suas indica„‹es apresentadas, sendo a
primeira delas um pedido de um morador da Rua Carlos Francisco Correa para que seja
realizada a manuten„‚o desta rua, que afundou em determinados pontos, devido a uma
obra mal realizada recentemente. A segunda indica„‚o refere-se a necessidade de
melhorias na Rua Manoel Ricardo da Fonseca, que apresenta valas ocasionadas pelas
chuvas fortes ocorridas na regi‚o. Por fim, comentou sobre sua Šltima indica„‚o Œ Exma.
Sra. Prefeita Municipal Œ realiza„‚o do Campeonato Municipal de Futebol Amador,
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destacando a necessidade da realiza„‚o deste evento tradicional no munic†pio de
Bananal, e que este vereador n‚o conseguiu os recursos necessˆrios para a realiza„‚o
do evento dos deputados para os quais pediu. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio
Coutinho comentou sobre seu requerimento apresentado Œ Ilma Sra Sara Bruno, DD.
Secretˆria Municipal de SaŠde, solicitando que a equipe 2 do PSF fa„a visita mƒdica Œs
ˆreas rurais do Munic†pio (Fazendinha, Independ‰ncia e Resgate), visto que o mƒdico
responsˆvel por esta equipe n‚o estˆ realizando estas visitas aos moradores destas
localidades. Comentou sobre a Mo„‚o apresentada pela vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso a todos os envolvidos na realiza„‚o do evento “Žfrica em N•s”. Parabenizou
todas as m‚es bananalenses, pelo Dia das M‚es ocorrido recentemente, Œs quais
apresentou Mo„‚o de Aplausos. Comentou sobre a import•ncia hist•rica do dia da
Aboli„‚o da Escravatura, ocorrido na data de treze de maio. Comentou, tambƒm, sobre
uma indica„‚o apresentada Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal sobre a possibilidade de se
construir uma cal„ada por toda extens‚o da Rua Boa Esperan„a, no bairro das Palha.
Com a palavra Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos comentou sobre seu requerimento
apresentado ao Sr. Ant‘nio Moreira Junior, do DER, relativo a necessidade de servi„o de
ro„ada e limpeza nas rodovias estaduais SP-64 e SP-68. Apresentou Mo„‚o de Aplausos
Œ empresa Plenaplan, pelos servi„os de terraplenagem bem realizados recentemente no
Munic†pio de Bananal, principalmente pelos servi„os emergenciais, realizados com
grande prontid‚o e efici‰ncia. Falou tambƒm sobre a Mo„‚o de Aplausos apresentada
aos senhores Andrƒ e Zƒ do Chico da Lide, pela organiza„‚o da Festa da Santa Cruz,
realizada recentemente no bairro Dois Retiros. Comentou tambƒm sobre sua Mo„‚o de
Pesar apresentada pelo falecimento de Olvald Manoel da Silva Cobra, o “Quinho”,
ocorrido recentemente. Por fim, teceu comentˆrios sobre uma indica„‚o apresentada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, a pedido do morador Cleiton, da rua Boa Esperan„a,
relativa a necessidade de cal„amento da Rua Benedito Dias Novais, devido ao mal estado
de conserva„‚o desta rua mencionada. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de
Souza comentou sobre sua indica„‚o feita Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando a
mudan„a de m‚o dupla para m‚o Šnica na rua que se inicia em frente Œ resid‰ncia da
veradora Maria Aparecida Souza da Costa e termina na rua Carlos Francisco Costa, onde
se localiza o colƒgio Zen•bia. Em seguida, disse sobre uma outra indica„‚o, tambƒm
direcionada Œ Exma Sra. Prefeita Municipal, referente ao pedido de uma opera„‚o tapaburacos nas Rua Otaviano Vani e Ant‘nio Gervˆsio do Nascimento, visto que estas ruas
encontram-se em mal estado de conserva„‚o. Comentou, ainda, sobre uma indica„‚o
feita Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando que uma equipe mƒdica possa atender a
comunidade do Sert‚o dos Coqueiros, pelo menos uma vez por m‰s, a pedido dos
moradores da mencionada comunidade. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa comentou sobre sua indica„‚o feita Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando a
mudan„a de m‚o dupla para m‚o Šnica na rua que se inicia em frente Œ sua resid‰ncia e
termina na rua Carlos Francisco Costa, onde se localiza o colƒgio Zen•bia. Em seguida,
comentou sobre sua indica„‚o feita Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando a
instala„‚o de grades nas laterais da ponte que fica pr•xima Œ fˆbrica de fios da Sra.
Tereza Andrade, dados os acidentes que ocorrem com pedestres naquele local.
Apresentou Mo„‚o de Aplausos Œ Ilma. Sra. Luzinete Sabadine, DD. Secretˆria Municipal
de Cultura e Turismo, pelos trabalhos realizados no Munic†pio. Em seguida, comentou
sobre sua indica„‚o feita Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando a pintura de faixas
de pedestres nas ruas de maior trˆfego de ve†culos na cidade, a fim de se evitar acidentes
de transito. Comentou tambƒm sobre sua Mo„‚o de Pesar apresentada pelo falecimento
de Olvald Manoel da Silva Cobra, o “Quinho”, ocorrido recentemente. Posteriormente, foi
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concedida a palavra Œ vereadora LŠcia, que destacou a necessidade de se realizar o
Campeonato municipal de Futebol Amador, ressaltando que a Ilma Sra. Prefeita Municipal
irˆ atender essas reivindica„‹es, mas que estˆ priorizando outros gastos, como por
exemplo o repasse de RS 60.000,00 (sessenta mil reais) para a Secretaria da SaŠde,
recursos estes vindos da arrecada„‚o de IPTU. Destacou tambƒm que o Munic†pio n‚o
possui contrato com nenhuma Organiza„‚o Social, mas sim com a GASE que ƒ uma
OSCIP. Comentou tambƒm sobre uma indica„‚o que irˆ realizar em outra ocasi‚o,
solicitando a reforma da Pra„a do Bairro Rancho Grande, dentre outras obras. Falou
tambƒm sobre a indica„‚o a ser feita Œ Ilma Sra. Prefeita Municipal, solicitando Œ
Secretaria de Educa„‚o a inclus‚o da disciplina sobre a hist•ria de Bananal na grade
escolar municipal e no edital de concursos pŠblicos municipais. Colocados em vota„‚o os
requerimentos e mo„‹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
constaram: PROJETO DE LEI N.€ 018/2013, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza
o Poder Executivo do munic†pio de Bananal a celebrar conv‰nio com o Governo do
Estado de S‚o Paulo atravƒs da Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento
Regional – Transpar‰ncia Paulista”; EMENDA N.€ 01/2013, de autoria do Vereador
Osvaldo Ferreira, que “acrescenta parˆgrafos 1€ e 2€ ao artigo 10 do Projeto de Lei
011/2013”; EMENDA N.€ 02/2013, de autoria da Vereadora LŠcia Helena Nader
Gon„alves, que “acrescenta ao artigo 2€, o inciso II, al†nea ‘a’, e o inciso III, alterando a
numera„‚o do atual inciso II do mesmo artigo para inciso IV, de modo que os incisos de II
a IV do artigo 1€ ter‚o as reda„‹es que especifica no teor da emenda”; PROJETO DE LEI
N.€ 011/2013, de autoria do Poder Executivo, que “Disp‹e sobre a qualifica„‚o de
entidades sem fins lucrativos como ‘organiza„‹es sociais’ no munic†pio de Bananal, e dˆ
outras provid‰ncias”. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 18, solicitou e fez uso da
Palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves destacou a import•ncia de se votar
este projeto de lei, pois o sistema de transpar‰ncia paulista a ser adotado pela Prefeitura
Municipal deve ser feito atƒ o final do m‰s de maio e este prazo estˆ se esgotando, o que
justifica a necessidade de se votar este projeto em regime de urg‰ncia especial e que, por
estas raz‹es, a Comiss‚o de Constitui„‚o e Justi„a, da qual ƒ Presidente, aprovou a
vota„‚o do projeto de lei nesta presente sess‚o. Disse que ƒ favorˆvel ao projeto, uma
vez que ƒ preciso haver transpar‰ncia dentro do Munic†pio. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse ser favorˆvel ao projeto de lei em discuss‚o, pois se trata de
aumentar a transpar‰ncia das contas pŠblicas do Munic†pio, o que jˆ ƒ previsto na
Constitui„‚o Federal e em um decreto aprovado neste m‰s pelo Governo do Estado de
S‚o Paulo. Quando da vota„‚o do Projeto de Lei n€ 18, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o da Emenda Aditiva n€ 01 do Projeto de Lei n€ 11,
solicitou e fez uso da Palavra Vereador Osvaldo Ferreira esclareceu que este projeto de
lei em discuss‚o visa permitir que a Prefeitura Municipal qualifique determinadas
entidades sem fins lucrativos como Organiza„‹es Sociais, para que possam celebrar
conv‰nios com o Munic†pio e atuarem em diversas ˆreas distintas, tais como educa„‚o,
meio ambiente, agricultura, e n‚o somente na saŠde como algumas pessoas acreditam.
Disse que resolveu inserir esta emenda aditiva no projeto de lei visando garantir o poder
de fiscaliza„‚o dos vereadores sobre as atividades realizadas pelo Executivo, pois a cada
contrato celebrado pela Prefeitura com alguma OS, dever‚o ser encaminhados ao
Legislativo c•pias destes documentos para anˆlise pelos vereadores. Com a palavra
Vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves parabenizou o vereador Osvaldo pela Emenda
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apresentada e destacou que tal emenda facilitarˆ o trabalho de fiscaliza„‚o do Poder
Legislativo sobre os contratos celebrados pelo Munic†pio. Quando da vota„‚o da Emenda
Aditiva n€ 01, do Projeto de Lei n€ 11, foi a mesma aprovada por unanimidade. Quando da
discuss‚o da Emenda Aditiva n€ 02 do Projeto de Lei n€ 11, solicitou e fez uso da Palavra
Vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves comentou sobre esta emenda de sua autoria,
destacando que teve esta iniciativa de incluir no projeto de lei a exig‰ncia de que a OS
contratada pelo Munic†pio tenha Sede ou Filial em Bananal, visando garantir maior
seguran„a e transpar‰ncia na contrata„‚o destas entidades pela Prefeitura Municipal.
Com a Palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a vereadora LŠcia Nader pela
emenda apresentada e disse que esta iniciativa garantirˆ maior transpar‰ncia e
moralidade na Gest‚o PŠblica do Munic†pio, quando da celebra„‚o de contratos e
conv‰nios com as entidades qualificadas como OS. Quando da vota„‚o da Emenda
Aditiva n€ 02, do Projeto de Lei n€ 11, foi a mesma aprovada por unanimidade. Quando da
discuss‚o do Projeto de Lei n€ 11 solicitou e fez uso da Palavra Vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso que salientou seu receio em aprovar o referido projeto de lei e este
servir, no futuro, como meio de burlar concursos pŠblicos e de contrata„‚o de pessoas
por quest‹es pol†ticas. Disse que tal projeto de lei, ao permitir que Organiza„‹es Sociais
celebrem contratos com o Munic†pio, serve como forma de terceiriza„‚o de servi„os de
compet‰ncia do Munic†pio. Mencionou ser contra a aprova„‚o do referido projeto de lei,
alegando que seria incoerente de sua parte votar a favor, dada sua luta contra a
corrup„‚o e terceiriza„‚o no servi„o pŠblico realizada nos Šltimos anos como vereadora.
Ressaltou que o Munic†pio, ao invƒs de entregar a execu„‚o de servi„os pŠblicos ao
terceiro setor, na saŠde, por exemplo, deveria abrir concursos pŠblicos para atrair mais
mƒdicos para o Munic†pio. Com a palavra Vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves disse
que a vereadora •rika estava confundindo o conceito de organiza„‚o social com OSCIP e
que existe uma lei municipal, do ano de 2008, que permite a contrata„‚o, atravƒs de
licita„‚o, de OSCIP e que esta contrata„‚o n‚o depende de aprova„‚o pelo Legislativo.
Jˆ a Organiza„‚o Social, no projeto de lei em discuss‚o, precisa preencher os requisitos
previstos na lei, para celebrar o conv‰nio com o Munic†pio. Disse que a Emenda
apresentada visa garantir que a “OS” contratada tenha sede ou filial no Munic†pio de
Bananal e que esta exig‰ncia estˆ presente nas leis de outros Munic†pios que tambƒm
podem celebrar conv‰nios com estas entidades sociais, portanto n‚o hˆ nada de ilegal ou
inconstitucional em sua Emenda apresentada. Disse tambƒm que a celebra„‚o destes
conv‰nios com as Organiza„‹es Sociais ƒ importante, pois o Munic†pio n‚o tem
condi„‹es financeiras abrir um concurso pŠblico e pagar um bom salˆrio para atrair bons
mƒdicos para o Munic†pio. Por fim, disse ser favorˆvel Œ aprova„‚o do projeto de lei em
ep†grafe, visando uma melhora na Gest‚o do Munic†pio. Com a Palavra Vereador Osvaldo
Ferreira teceu comentˆrios agradecendo ao Corpo Jur†dico da C•mara Municipal de
Bananal pelos trabalhos realizados visando orientar os vereadores sobre a
constitucionalidade dos projetos de lei submetidos a sua aprecia„‚o. Disse que,
inicialmente, quando tomou conhecimento do projeto de lei em discuss‚o, desconfiava de
que ele fosse utilizado para fins pol†ticos, como a contrata„‚o terceirizada burlando
concursos pŠblicos. Entretanto, ao agregar uma Emenda de sua autoria, “amarrou” tal
projeto de lei, impossibilitando que o Munic†pio contrate qualquer “OS”, que n‚o preencha
as qualifica„‹es previstas na lei e que tais contrata„‹es ser‚o fiscalizadas pelo
Legislativo, atravƒs de relat•rios e copias de documentos relativos a estas contrata„‹es,
periodicamente enviados a esta Casa de leis para serem devidamente fiscalizados pelos
Vereadores, no exerc†cio de seu Poder de Fiscaliza„‚o que a Constitui„‚o Federal lhes
concede. Por fim, disse que com as Emendas apresentadas, o projeto de lei em
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

discuss‚o estˆ completo e que, por isso, ƒ favorˆvel a sua aprova„‚o. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que tambƒm desconfiava do projeto de
lei em discuss‚o, quando inicialmente o leu. Todavia, disse que com as Emendas
apresentadas pelos vereadores Osvaldo e LŠcia, o projeto de lei ficou mais completo e
que, por isso, vota favorˆvel a ele, ressaltando que tal lei permitirˆ uma melhora na
Administra„‚o Municipal. Com a palavra Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
consultou um advogado sobre o projeto de lei em discuss‚o e foi orientado a votar contra.
Entretanto, analisou melhor e decidiu votar favorˆvel, pois o Munic†pio precisa de
entidades sociais que atuem principalmente na ˆrea da saŠde, uma vez que n‚o possui
condi„‹es de contratar mƒdicos. Em aparte, vereador Osvaldo ressaltou que realmente o
Munic†pio n‚o pode pagar salˆrios altos para mƒdicos, pois a lei n‚o permite que mƒdicos
municipais recebam mais que o Prefeito ou os Secretˆrios Municipais. Vereador Žlvaro
continuou, dizendo que se o projeto de lei n‚o for aprovado, corre-se o risco de qualquer
cidad‚o que precisar, n‚o conseguir encontrar um mƒdico trabalhando no Munic†pio e que
por isso, vota favorˆvel a aprova„‚o do projeto de lei em discuss‚o. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues elogiou os comentˆrios ao projeto de lei em
discuss‚o apresentados pelos vereadores Osvaldo e LŠcia e ressaltou que tambƒm tinha
receio de que a lei fosse utilizada para fins pol†ticos e que, com as emendas
apresentadas, o projeto de lei ficou mais “amarrado”, possibilitando que os conv‰nios
celebrados pelo Munic†pio com as “OS” sejam fiscalizados pela C•mara Municipal atravƒs
das c•pias dos documentos que ser‚o enviados periodicamente a esta Casa de Leis e
que vota favorˆvel ao projeto de lei. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse
ser favorˆvel a aprova„‚o do projeto de lei em discuss‚o, uma vez que ele abre uma sƒrie
de possibilidades de melhorias para o Munic†pio, principalmente na ˆrea da saŠde, que ƒ
a mais necessitada atualmente. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse que tambƒm estava com muitas dŠvidas se deveria ou n‚o aprovar o projeto de lei
em discuss‚o e que pensava como a vereadora •rika, mas resolveu votar favorˆvel ao
projeto de lei devido Œs Emendas apresentadas pelos vereadores Osvaldo e LŠcia, que
tornam o projeto de lei mais “amarrado” e que os vereadores devem fiscalizar o
cumprimento desta lei pelo Munic†pio. Quando da vota„‚o do Projeto de Lei n€ 11, foi o
mesmo aprovado por maioria, tendo votado contra apenas a Vereadora •rika Teresa
Coitinho Affonso. 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 Žlvaro Luiz Nogueira Ramos agradeceu Œ Exma.
Sra. Prefeita Municipal pela poda de ˆrvores e troca de l•mpadas na quadra da Esta„‚o e
tambƒm pelo nivelamento da rua Leon Gilson. Agradeceu tambƒm ao Claudinei,
conhecido popularmente como “gordinho”, pessoa responsˆvel pela manuten„‚o do
cruzeiro de Bananal. Comentou sobre a necessidade de se conseguir luz elƒtrica para os
moradores do bairro Sert‚o dos Coqueiros, comunidade rural que faz divisa com o estado
do Rio de Janeiro. Com a palavra a Vereadora •rika Teresa Coitinho Affonso comentou
sobre uma indica„‚o feita a Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando providencias em
rela„‚o ao esgoto que corre a cƒu aberto na rua Nelson Silva, no bairro da Palha,
ressaltando as reclama„‹es dos moradores da referida rua quanto ao mal cheiro.
Comentou sobre a necessidade de cal„amento do Bairro Recanto Verde, ressaltando que
algumas ruas dos Bairros Morro do Bruno e morro do Jalƒm tambƒm sofrem com esta
necessidade de cal„amento. Fez uma indica„‚o tambƒm Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal
solicitando a mudan„a de m‚o dupla para m‚o Šnica na rua Carlos Francisco Correia, no
bairro Fecha Porta. Comentou tambƒm que os moradores do bairro Vila Bom Jardim
est‚o reclamando do pre„o abusivo da passagem de ‘nibus circular da Via„‚o Penedo
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(R$ 1,75), sugerindo que os vereadores entrassem em contato com o Sr. Mˆrio,
responsˆvel pela mencionada empresa de ‘nibus, para tentar resolver a situa„‚o. Por fim,
ressaltou ser contra o projeto de lei n€ 11 que foi aprovado hoje nesta C•mara, mas que
torce para que tudo d‰ certo a partir de agora. Com a palavra Vereadora LŠcia Helena
Nader Gon„alves disse que o projeto “Cidade Legal” serve para legalizar os problemas
fundiˆrios das cidades contempladas e que no caso de Bananal, os bairros Morro do
bruno, Morro do Jalƒm e Recanto feliz ser‚o beneficiados por tal projeto e que tal quest‚o
serˆ prevista tambƒm no Plano Diretor do Munic†pio, que serˆ em breve finalizado.
Agradeceu, em nome da fam†lia, a todos os vereadores que apresentaram mo„‚o de
pesar pelo falecimento do “Quinho”. Comentou sobre a indica„‚o feita Œ Exma. Sra.
Prefeita Municipal solicitando mƒdicos cardiologistas para o Munic†pio de Bananal, pois
atualmente hˆ atendimento somente de 15 em 15 dias e a demanda ƒ muito grande por
este tipo de profissional. Comentou sobre o problema do mau cheiro do “quadrad‚o” do
Bairro Cer•mica, que incomoda os moradores do referido bairro, ressaltando que jˆ
entrou em contato com a Sabesp e com o Ministƒrio PŠblico, mas que atƒ agora nada foi
feito para resolver o problema. Fez uma indica„‚o Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal
solicitando o credenciamento e confec„‚o de carteirinhas para os artes‚os de Bananal,
que trabalham e vivem do croch‰. Comentou tambƒm sobre uma indica„‚o Œ Exma. Sra.
Prefeita Municipal solicitando a reforma da quadra da Escola Zen•bia, principalmente em
rela„‚o ao piso da quadra que estˆ danificado. Disse que tem recebido reclama„‹es
quanto a pessoas que n‚o respeitam a lei municipal que estipula limites de barulho na
cidade, principalmente proprietˆrios de ve†culos com som alto e que incomodam outras
pessoas e turistas que visitam o Munic†pio. Comentou sobre a necessidade de se dar uma
aten„‚o especial aos dependentes qu†micos da cidade de Bananal, havendo hoje em
torno de 30 dependentes qu†micos necessitando de interna„‚o no Munic†pio. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que esteve recentemente na Sede
do DER para acompanhar o processo de licita„‚o para as obras de recupera„‚o da
rodovia estadual SP-247 e que das quinze empresas inscritas na mencionada licita„‚o,
apenas cinco entregaram suas propostas, sendo a empresa paranaense “Castelar” a
vencedora da licita„‚o. Por fim, ressaltou a import•ncia desta obra para o turismo da
cidade e gera„‚o de empregos temporˆrios para a popula„‚o local. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que em rela„‚o ao inc‘modo provocado
pelos ve†culos com som muito alto, a legisla„‚o de tr•nsito permite que o ve†culo seja
apreendido nestas hip•teses, conforme prev‰ a portaria n€ 144 do DENATRAN, inclusive
ele pr•prio, que ƒ policial civil, jˆ apreendeu alguns ve†culos nesta condi„‚o. Comentou
sobre o pre„o alto da passagem de ‘nibus no munic†pio, sugerindo a coloca„‚o de uma
van que passasse pelos bairros Timbor‰, Cer•mica e Morro do Bruno. Comentou que um
amigo seu irˆ montar em Bananal uma empresa de cria„‚o de champinhon e cogumelo,
que n‚o polui e gerarˆ alguns empregos para a popula„‚o. Com a palavra vereador Luiz
Maur†cio Coutinho parabenizou os eleitos recentemente para o Conselho Tutelar de
Bananal. Agradeceu ao Deputado Josƒ Luiz Pena pelos recursos de R$ 50.000,00
liberados para o Conselho Tutelar, atravƒs de uma Emenda Parlamentar. Agradeceu
tambƒm ao Deputado Nishimoto pelos recursos conseguidos para a reforma da quadra
esportiva do Bairro Boa Esperan„a, sendo este pedido realizado anteriormente pela
vereadora •rika. Disse tambƒm ser favorˆvel a uma reuni‚o com o Sr. Mˆrio, da Via„‚o
Penedo, a fim de se discutir o pre„o da passagem de ‘nibus local. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que em rela„‚o ao pre„o alto da
passagem de ‘nibus local, jˆ teve a oportunidade de falar com o responsˆvel por esta
empresa de ‘nibus, mas que na ocasi‚o n‚o haviam conseguido resolver o problema.
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Comentou sobre a necessidade de se ter com maior frequ‰ncia atendimento de mƒdicos
pediatras e neurologistas em Bananal, pois recentemente uma crian„a do bairro Sert‚o da
On„a ficou sem atendimento, tendo em vista que os mƒdicos pediatra e o neurologista
somente atendem de 15 em 15 dias no munic†pio. Finalizou mandando um abra„o a todas
as m‚es, pelo dia que passou. Com a Palavra Vereador Osvaldo Ferreira teceu
comentˆrios sobre a festa do Andrƒ, ocorrida recentemente, destacando que tal festa
ocorre anualmente e jˆ ƒ tradi„‚o no Munic†pio. Disse tambƒm que realizou uma visita
aos PSF da cidade para constatar suas dificuldades de trabalho e verificou que o PSF do
bairro da Palha n‚o possui ve†culo dispon†vel para transporte de doentes. Elogiou o teatro
ocorrido recentemente na Pra„a, ressaltando que esteve presente no evento junto com o
vereador Luiz Maur†cio, ressaltando a import•ncia da ocorr‰ncia deste tipo de evento em
Bananal. Comentou sobre a obra de recupera„‚o da rodovia estadual Sp-247, que liga
Bananal ao Sert‚o da Bocaina, destacando que esteve com alguns moradores deste
bairro e lhes informou sobre esta obra que irˆ beneficiˆ-los. Sobre o bairro Recanto
Verde, disse que esteve recentemente com o Sr. Luiz Olavo para discutir a respeito da
regulariza„‚o fundiˆria do local. Com rela„‚o ao “quadrad‚o” do bairro Cer•mica, disse
que irˆ procurar o Sr. Douglas, gerente da Sabesp, para saber o que esta empresa de
saneamento estˆ fazendo para tentar resolver o problema do mau cheiro vindo do esgoto
neste local. Com a palavra Vereador Josƒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira comentou
sobre uma indica„‚o feita Œ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando provid‰ncias em
rela„‚o ao grande nŠmero de pombos que est‚o se reproduzindo na cobertura que fica
antes do ambulat•rio Stƒlio Mendes, destacando que as fezes destes pombos causam
graves problemas respirat•rios e que naquele local funciona a pediatria do munic†pio.
Parabenizou a todos que conseguiram recuperar o circuito cultural paulista na cidade de
Bananal, destacando que tal projeto traz cultura para a cidade e que ocorrerˆ todo m‰s.
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 ordinˆria dia 06 (seis) de junho de
2013, quinta feira, em horˆrio regimental. E, para constar, eu, Vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso, 1€ Secretˆrio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serˆ
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 16 de maio de 2013.

Presidente: ____________________________________________________
Vereador Josƒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secretˆrio: _______________________________________________
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secretˆrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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