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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 10/2013
ATA DA 10• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2013. Aos vinte
dias do m…s de junho de dois mil e treze (20/06/2013), †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 D‰cima Sessˆo OrdinŠria desta
Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰ 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 e LŒcia Helena Nader Gon•alves. Ausente o vereador
„lvaro Luiz Nogueira Ramos. 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 a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura das
mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA ‹RIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 079/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto a empresa vencedora do processo licitat…rio para
aquisiƒ‚o de merenda escolar do munic†pio; Moƒ‚o n.€ 111/2013= de aplausos, ao Exmo.
Sr. Samuel Moreira da Silva J‡nior, DD. Deputado Estadual, pela visita ao munic†pio de
Bananal e Regi‚o e ainda pela intervenƒ‚o junto a Casa Civil na liberaƒ‚o de
R$200.000,00 para obras de infraestrutura em Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 112/2013= de
agradecimento, a Ilma. Sra. Mˆrcia Maria Cheminand R de Morais, pelo per†odo que
esteve frente a Secretaria Municipal de Educaƒ‚o de Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 177/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de proteƒ‚o de seguranƒa na ponte
localizada a rua Bar‚o de Joatinga, pr…xima a Rodoviˆria; Indicaƒ‚o n.€ 178/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, criaƒ‚o do “Conselho Municipal dos Deficientes
F†sicos”; Indicaƒ‚o n.€ 179/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, revis‚o da
terceirizaƒ‚o do transporte p‡blico municipal; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 080/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
possibilidade de adiar o Edital de Licitaƒ‚o n.€ 012/2013, onde consta a contrataƒ‚o de
pessoa jur†dica para a locaƒ‚o de ve†culo com motorista para transporte dos alunos em
estradas pavimentadas e n‚o pavimentadas, no dia 25/06/2013 ‹s 10:30 horas; Moƒ‚o n.€
114/2013= de aplausos, a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita
Municipal e a Ilma. Sra. Karyna Claudia Barros Rodrigues, DD. Secretˆria Municipal de
Esportes, pelo empenho na organizaƒ‚o da Copa Amigos do Vale de Futebol Master e
Convidados; VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€
081/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, diferenciaƒ‚o dos horˆrios de
recreios dos alunos do Ensino Fundamental e alunos do Ensino MŒdio; Requerimento n.€
082/2013= solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual Samuel Moreira da Silva J‡nior,
disponibilizaƒ‚o de Emenda Parlamentar no valor de R$200.000,00 visando a compra de
alguns objetos hist…ricos da “Pharmacia Popular de Bananal”; Requerimento n.€
083/2013= solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual Estevam Galv‚o de Oliveira,
disponibilizaƒ‚o de Emenda Parlamentar no valor de R$200.000,00 visando a compra de
alguns objetos hist…ricos da “Pharmacia Popular de Bananal”; Requerimento n.€
084/2013= solicita do Exmo. Sr. CEL PM Cassio Roberto Armani, DD. Comandante do
CPI/1 em S‚o JosŒ dos Campos – SP, provid•ncias quanto ao atendimento de
emerg•ncia 190; Moƒ‚o n.€ 116/2013= de aplausos, a Ilma. Sra. Doralice Costa Gomes
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de Oliveira, pelos seus 59 anos de tradiƒ‚o no Corpus Christi de Bananal; Moƒ‚o n.€
117/2013= de aplausos, a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Exma. Sra. “Lu
Alckmin”, pela implantaƒ‚o do Polo Regional da Escola de Moda no munic†pio de
Bananal; Moƒ‚o n.€ 118/2013= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, pela continuidade do Polo Regional da Escola de Moda,
inaugurado em 2012, pela Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lu Alckmin;
Indicaƒ‚o n.€ 189/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, possibilidade de se
recuperar alguns objetos da “Pharmacia Popular”, a fim de expŽ-los num local de visitaƒ‚o
apropriado em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 190/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, continuidade no calƒamento da rua Antonio Gavi‚o atŒ a rua Manoel Ricardo
Fonseca, no bairro Chico Leme; Indicaƒ‚o n.€ 191/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de limpeza no c…rrego lava-pŒs; Indicaƒ‚o n.€ 192/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos visando o conv•nio com a SUTACO; Indicaƒ‚o n.€
193/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, regulamentaƒ‚o de embarques e
desembarques com relaƒ‚o aos Žnibus de turismo em nosso munic†pio; Indicaƒ‚o n.€
194/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos diversos nas praƒas “Rubi‚o
J‡nior”, “Pedro Ramos”, “Mons. Cid F Santos”, “S‚o Miguel Arcanjo” e “Violeta Jacob”;
Indicaƒ‚o n.€ 195/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma
urgente na E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P. FERREIRA"; Indicaƒ‚o n.€ 196/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o da Confer•ncia Municipal das Cidades;
VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Moƒ‚o n.€ 113/2013= de
aplausos, a Exma. Sra. Dra. Gislene Aparecida Sanches, DD. Ju†za Titular da Vara do
Trabalho de Cruzeiro, ao Ilmo. Sr. Dr. JosŒ Pablo Cortes e ao Ilmo. Sr. Dr. Alexandre
Soares Louzada, DD. Presidente da OAB (47• Subseƒ‚o de Cruzeiro), pelo esforƒo
empreendido para a celebraƒ‚o do Conv•nio entre a Prefeitura Municipal de Bananal e o
Tribunal Regional do Trabalho da 15• Regi‚o; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA: Moƒ‚o n.€ 115/2013= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Heleno Nogueira, comiss‚o
tŒcnica e todo o time de futebol Master Bananal F. C. pela dedicaƒ‚o, profissionalismo e
empenho, e de uma forma extraordinˆria ter sido nosso grande campe‚o no ano de 2013.
Indicaƒ‚o n.€ 185/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma e colocaƒ‚o de
iluminaƒ‚o na capela de Rancho Grande e ainda construƒ‚o de muro ao redor do
CemitŒrio de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 186/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, construƒ‚o de praƒa com parque infantil no bairro Educandˆrio; Indicaƒ‚o n.€
187/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de 2 “guard rail” no Morro
da Caixa d’ˆgua, na rua Jo‚o C’ndido da Silva; Indicaƒ‚o n.€ 188/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de calƒada no distrito de Rancho Grande;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moƒ‚o n.€ 119/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Sebasti‚o Luiz; Moƒ‚o n.€ 120/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Gumercindo Porto; Indicaƒ‚o n.€ 180/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de reparo e manutenƒ‚o na rua Boa Esperanƒa, na Palha; Indicaƒ‚o n.€
181/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocaƒ‚o de telefone fixo em cada
posto de sa‡de do PSF em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 182/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de capina e limpeza em toda extens‚o do Morro do Bruno, na
Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€ 183/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de limpeza de restos de poda de ˆrvores na rua principal do Conjunto
Habitacional Prefeito Washington L C Bruno, nas Formigas; Indicaƒ‚o n.€ 184/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de estudos visando a implantaƒ‚o do
PSE (Programa Sa‡de na Escola) em nosso munic†pio; Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o,
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solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou
comentando sobre o processo de licitaƒ‚o iniciado pela Prefeitura Municipal de Bananal
visando a terceirizaƒ‚o do transporte escolar municipal, destacando que esta Œ uma
situaƒ‚o que prejudica os atuais prestadores deste serviƒo, uma vez que o edital da
referida licitaƒ‚o n‚o permite a participaƒ‚o de pessoas f†sicas, mas somente jur†dicas e
pediu ‹ Exma. Prefeita Municipal que reveja este edital para permitir que os taxistas de
Bananal possam participar desta licitaƒ‚o. Comentou tambŒm sobre a Moƒ‚o de
Aplausos apresentada ‹ Exma Prefeita Municipal e ‹ Secretˆria de Esporte, Sra. Karyna
Claudia Barros Rodrigues pela organizaƒ‚o da Copa Amigos do Vale de Futebol Master e
convidados. Em aparte, vereador Osvaldo disse que o edital de licitaƒ‚o visando a
terceirizaƒ‚o do serviƒo de transporte escolar municipal, ao exigir que o prestador de
serviƒo seja uma pessoa jur†dica, exclui os taxistas de Bananal de participarem desta
licitaƒ‚o, visto que eles s‚o cadastrados como micro empreendedores individuais (MEI) ,
por isso, pediu ‹ Exma. Prefeita Municipal que reveja este edital para que os taxistas de
Bananal possam participar desta licitaƒ‚o. Com a palavra vereadora “rika Tereza
Coitinho Affonso comentou sobre um requerimento apresentado ‹ Exma. Sra. Prefeita
Municipal em que solicita informaƒ„es acerca da empresa que venceu a licitaƒ‚o
referente ao fornecimento de merenda escolar para as escolas municipais de Bananal,
alegando que este serviƒo n‚o estˆ sendo corretamente prestado e as escolas municipais
est‚o reclamando da qualidade dos alimentos fornecidos. Em seguida, falou sobre uma
Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao Exmo. Sr. Samuel Moreira da Silva J‡nior, DD.
Deputado Estadual, pela visita ao munic†pio de Bananal e Regi‚o e ainda pela
intervenƒ‚o junto a Casa Civil na liberaƒ‚o de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
obras de infraestrutura no munic†pio de Bananal. Teceu breves comentˆrios sobre uma
Moƒ‚o de Agradecimento apresentada ‹ Ilma. Mˆrcia Maria Cheminand, pelo per†odo que
esteve frente a Secretaria Municipal de Educaƒ‚o. Em seguida, comentou sobre uma
indicaƒ‚o ‹ Exma. Sra. Prefeita Municipal, onde requer a instalaƒ‚o de proteƒ‚o de
seguranƒa na ponte localizada na rua da rodoviˆria, visando a seguranƒa dos pedestres
que passam por este local. Solicitou tambŒm, a criaƒ‚o do “Conselho Municipal dos
Deficientes F†sicos” no Munic†pio de Bananal, destacando que existe um n‡mero
expressivo de deficientes f†sicos no Munic†pio, alŒm de turistas nesta condiƒ‚o que
visitam regularmente a cidade, e que a criaƒ‚o deste Conselho visaria a implantaƒ‚o de
pol†ticas p‡blicas de inclus‚o social destas pessoas no Munic†pio de Bananal. Por fim,
comentou brevemente sobre o processo de licitaƒ‚o iniciado pela Prefeitura Municipal de
Bananal visando a terceirizaƒ‚o do serviƒo de transporte escolar municipal, pedindo ‹
Exma. Sra. Prefeita Municipal a revis‚o do edital para que os taxistas de Bananal possam
ter condiƒ„es de participarem da licitaƒ‚o. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa falou sobre o processo de licitaƒ‚o iniciado pela Prefeitura Municipal de
Bananal para a terceirizaƒ‚o do serviƒo de transporte escolar e disse que espera que a
Exma. Sra. Prefeita Municipal reveja os termos do edital para que os taxistas de Bananal
tenham condiƒ„es de participarem do referido processo licitat…rio. Em seguida, comentou
sobre uma indicaƒ‚o apresentada ‹ Exma. Sra. Prefeita Municipal, onde solicita uma
limpeza geral no Bairro conhecido como Morro da Caixa D”ˆgua. Aproveitou a
oportunidade para agradecer aos senhores JosŒ Maria e “ZŒ Coqueiro”, funcionˆrios da
Prefeitura Municipal de Bananal, pelo serviƒo de concerto de um bueiro localizado na
Avenida Pelegrino Sciotta, que estava danificado. Comentou tambŒm sobre uma Moƒ‚o
de Agradecimento apresentada ao Monsenhor C†cero pela decoraƒ‚o realizada nas ruas
de Bananal, no dia de Corpus Christi, comemorado no ‡ltimo dia 30 de maio de 2013.
Agradeceu rapidamente ao Fundo Social pela entrega de diplomas realizada
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recentemente e agradeceu tambŒm ‹ sra. Luzinete, pelos trabalhos realizados em
Bananal, solicitando que se promova a capacitaƒ‚o de guias tur†sticos em Bananal, para
que possam melhor informar os turistas que visitam o Munic†pio. Com a palavra vereadora
L‡cia Helena Nader Gonƒalves comentou brevemente sobre o processo de licitaƒ‚o que
estˆ sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Bananal referente ‹ terceirizaƒ‚o do
transporte escolar no Munic†pio, sugerindo que se realize uma reuni‚o envolvendo a
Exma. Sra. Prefeita Municipal e todos os Vereadores, com o objetivo de se discutir e
revisar os termos do edital do referido processo licitat…rio, para que os taxistas de
Bananal possam ter condiƒ„es de participarem do certame. Em seguida, parabenizou a
vereadora “rika pela Moƒ‚o de Agradecimento apresentada ‹ Ilma. Mˆrcia Maria
Cheminand, pelo per†odo que esteve frente a Secretaria Municipal de Educaƒ‚o.
Posteriormente, falou sobre um requerimento apresentado ‹ Exma Sra. Prefeita
Municipal, onde solicita diferenciaƒ‚o dos horˆrios de recreios dos alunos do ensino
fundamental e alunos do ensino mŒdio, destacando que isso evitaria o constrangimento
que passa alguns alunos pela conviv•ncia com outros de faixas etˆrias diferenciadas e
aproveitou que estava falando sobre a escola municipal para destacar que est‚o
ocorrendo muitas faltas por parte dos professores, prejudicando o regular aprendizado
dos alunos da rede p‡blica municipal de ensino. Comentou sobre requerimentos
apresentados aos Exmo Srs Deputados Estaduais Samuel Moreira da Silva J‡nior e
Estevam Galv‚o de Oliveira, em que solicita disponibilizaƒ‚o de emenda parlamentar no
valor de R$ 200.000,00, visando a compra de alguns objetos hist…ricos da “Pharmacia
Popular de Bananal”. Disse, ainda, que o serviƒo 190 da Pol†cia Militar n‚o estˆ
funcionando corretamente em Bananal e que enviou um requerimento a esta instituiƒ‚o
solicitando a regularizaƒ‚o deste serviƒo de emerg•ncia. Por fim, comentou sobre suas
moƒ„es apresentadas nesta Sess‚o, sendo uma Moƒ‚o de Aplausos a Ilma. Sra. Doralice
Costa Gomes de Oliveira, pelos seus 59 anos de tradiƒ‚o no corpus christi de Bananal e
uma Moƒ‚o de Aplausos ‹ presidente do fundo social de solidariedade, Lu Alckmin, pela
implantaƒ‚o do “Polo Regional Da Escola De Moda” no munic†pio de Bananal. Com a
palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza comentou sobre a terceirizaƒ‚o do
serviƒo de transporte escolar no Munic†pio de Bananal, objeto de um processo licitat…rio
da Prefeitura Municipal, ressaltando que espera que o edital da referida licitaƒ‚o seja
revisto para que possa possibilitar a participaƒ‚o dos taxistas de Bananal nesta licitaƒ‚o.
Apresentou na presente sess‚o uma Moƒ‚o de Aplausos Ao Ilmo. Sr. Heleno Nogueira,
comiss‚o tŒcnica e todo o time de futebol Master Bananal F.C.. Comentou, tambŒm,
sobre suas indicaƒ„es apresentadas, dentre elas uma endereƒada ‹ Exma Sra. Prefeita
Municipal em que solicita reforma e colocaƒ‚o de iluminaƒ‚o na capela de Rancho
Grande e ainda construƒ‚o de muro ao redor do cemitŒrio de Rancho Grande, uma
indicaƒ‚o em que solicita construƒ‚o de praƒa com parque infantil no bairro educandˆrio,
visando uma maior seguranƒa das crianƒas que residem no local, uma outra indicaƒ‚o em
que solicita instalaƒ‚o de 2 “guard rail” no morro da caixa d’ˆgua, na rua Jo‚o C’ndido da
Silva, visto que se trata de local perigoso e que tais medidas se destinam ‹ prevenƒ‚o de
acidentes neste bairro e, ainda, uma indicaƒ‚o onde solicita da Exma Sra. Prefeita
Municipal a construƒ‚o de calƒada no distrito de Rancho Grande, em sua avenida
principal, com o objetivo de aumentar a seguranƒa dos pedestres que moram e circulam
diariamente pelo local. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho comentou sobre o
processo de licitaƒ‚o realizado pela Prefeitura Municipal de Bananal referente ‹
terceirizaƒ‚o do serviƒo de transporte escolar e sugeriu ‹ Exma Sra. Prefeita Municipal de
Bananal a retificaƒ‚o do edital deste processo licitat…rio para que os motoristas do
Munic†pio possam ter condiƒ„es de participarem. Falou brevemente sobre uma indicaƒ‚o
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apresentada na presente sess‚o em que solicita serviƒos de reparo e manutenƒ‚o na rua
boa esperanƒa. Disse tambŒm que encaminhou indicaƒ‚o ‹ prefeitura municipal onde
solicita colocaƒ‚o de telefone fixo em cada posto de sa‡de do PSF. Posteriormente, teceu
comentˆrios sobre uma indicaƒ‚o em que solicita serviƒos de capina e limpeza em toda
extens‚o do Morro do Bruno, visto que os moradores do referido bairro est‚o reclamando
desta situaƒ‚o. com relaƒ‚o ao bairro das formigas, disse que fez uma indicaƒ‚o ‹
prefeita municipal solicitando serviƒos de limpeza de restos de poda de ˆrvores no
conjunto habitacional pref. Washington L C Bruno, dadas as reclamaƒ„es dos moradores.
Solicitou, ainda, por meio de indicaƒ‚o, a realizaƒ‚o de estudos visando a implantaƒ‚o do
PSE (Programa Sa‡de na Escola) em nosso Munic†pio, com o intuito de melhorar a sa‡de
dos alunos da rede p‡blica municipal. Em seguida, comentou sobre suas Moƒ„es de
Pesar apresentadas pelos falecimentos dos Senhores Sebasti‚o Luiz e Gumercindo
Porto, ocorridos recentemente. Por fim, parabenizou a Ilma. Mˆrcia Maria Cheminand,
pelo per†odo que esteve frente ‹ Secretaria Municipal de Educaƒ‚o. Com a palavra
Vereador JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira fez breves comentˆrios sobre uma
Moƒ‚o de Aplausos ‹ Excelent†ssima Senhora Dra. Gislene Aparecida Sanches, DD.
Ju†za Titular da Vara do Trabalho de Cruzeiro, ao Ilmo. Sr. Dr. JosŒ Pablo Cortes, e ao
Ilmo. Sr. Dr. Alexandre Soares Louzada, DD. Presidente da OAB de Cruzeiro, pelo
Conv•nio celebrado com a Prefeitura Municipal visando a realizaƒ‚o de audi•ncias
trabalhistas em Bananal. Em seguida, comentou sobre o processo de licitaƒ‚o iniciado
pela Prefeitura Municipal referente ‹ terceirizaƒ‚o do serviƒo de transporte escolar,
ressaltando que espera, assim como os demais vereadores, que o edital seja revisto para
possibilitar a participaƒ‚o dos taxistas de Bananal no processo licitat…rio. Colocados em
votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„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€ 023, de 29 de maio de 2013 –
“estabelece as diretrizes na elaboraƒ‚o da lei orƒamentˆria do Munic†pio para o exerc†cio
de 2014 e dˆ outras provid•ncias” (discuss‚o e votaƒ‚o em 1€ turno); Projeto de lei n€
024, de 04 de junho de 2013 – “Denomina Ladeira Maura Gonnelli de Godoy, a Ladeira
dos Pinheiros , aclive que se inicia na Av. Jo‚o de Godoy Macedo e dˆ acesso a Pousada
Volterra”. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 23, solicitou e fez uso da Palavra
vereador Osvaldo Ferreira fez uma breve explicaƒ‚o sobre a Lei de Diretrizes
Orƒamentˆrias, esclarecendo a todos que se trata de uma lei que indica onde ser‚o
gastos os recursos financeiros do Munic†pio durante o ano de 2014 e que este projeto de
lei jˆ devia ter sido votado, porem, como houve um remanejamento de recursos entre as
Secretarias Municipais, foi necessˆrio corrigir alguns anexos do projeto de LDO, o que
gerou certo atraso nesta votaƒ‚o. Por fim, destacou que analisou o projeto de lei em
discuss‚o e que o considera bem elaborado e disse ser favorˆvel a sua aprovaƒ‚o. Com
a palavra vereadora L‡cia Helena Nader Gonƒalves comentou ser favorˆvel a aprovaƒ‚o
do projeto de lei que estabelece as diretrizes orƒamentˆrias para o Munic†pio em 2014,
ressaltando que esteve presente na audi•ncia p‡blica de elaboraƒ‚o desta LDO,
promovida pela Prefeitura Municipal e que tal projeto de lei foi bem elaborado. Quando da
votaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 23, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Quando da
discuss‚o do Projeto de Lei n€ 24, solicitou e fez uso da Palavra vereadora L‡cia Helena
Nader Gonƒalves sendo a autora do projeto de lei em discuss‚o, teceu breves
comentˆrios sobre a senhora Maura Gonnelli, falecida esposa do senhor Jorge de Godoy,
conhecido popularmente como “argentino”, explicando as raz„es de homenagear tal
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pessoa, dando seu nome ‹ ladeira de acesso ‹ pousada Volterra, de propriedade do
esposo da homenageada. Ressaltou, por fim, que se baseou em um parecer jur†dico
emitido pelo IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a •rg‚os P‡blicos, pela
constitucionalidade de o Legislativo Municipal ter compet•ncia para a iniciativa de projetos
de lei visando dar nomes a logradouros p‡blicos. Com a Palavra vereador Osvaldo
Ferreira disse que o senhor Jorge de Godoy, o “argentino”, Œ um cidad‚o importante no
Munic†pio de Bananal e que, juntamente com sua esposa jˆ falecida, contribu†ram
bastante com o Munic†pio atravŒs da Pousada de sua propriedade, e que por isso,
concorda que a senhora Maura Gonnelli merece esta homenagem, com seu nome em um
logradouro p‡blico. Em seguida, comentou que apesar do parecer jur†dico contrˆrio
emitido pela Consultora Jur†dica da C’mara Municipal, o IGAM - Instituto Gamma de
Assessoria a •rg‚os P‡blicos Œ favorˆvel a projeto de lei desta natureza, de iniciativa do
pr…prio Legislativo, raz‚o pela qual entende ser o projeto de lei constitucional e Œ
favorˆvel ‹ sua aprovaƒ‚o. Em aparte, a vereadora L‡cia, autora do projeto de lei em
discuss‚o, agradeceu as manifestaƒ„es jur†dicas pela Consultora Jur†dica da Casa e pelo
Assessor Jur†dico da Presid•ncia pelas orientaƒ„es quando da elaboraƒ‚o deste projeto
de lei. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 24, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. 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 Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso comentou a
respeito do problema que ainda persiste na cidade referente ao mau cheiro advindo da
Estaƒ‚o de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no Bairro Cer’mica e que estˆ
intervindo junto ‹ Sabesp, empresa p‡blica responsˆvel por esta ETE, com o objetivo de
acelerar as negociaƒ„es para a limpeza do local e poss†vel reduƒ‚o do mau cheiro que
estˆ incomodando os moradores daquela localidade. Comentou, tambŒm, que estˆ
elaborando uma lista com uma sŒrie de assuntos de interesse p‡blico municipal para
apresentar a alguns deputados estaduais com os quais tem contato, a fim de solucionar
tais problemas. Disse que recebeu um e-mail confirmando que a Secretaria de Educaƒ‚o
do Munic†pio receberˆ “kit’s” de materiais esportivos para os alunos da rede p‡blica
municipal de ensino. Por fim, convidou a todos os presentes para participarem do Circuito
Cultural Paulista, em evento que se realizarˆ no pr…ximo final de semana na Praƒa
Rubi‚o J‡nior, deste Munic†pio, com atraƒ„es diversas na ˆrea cultural e musical. Com a
palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gonƒalves teceu breves comentˆrios sobre o
problema de mau cheiro exalado pela Estaƒ‚o de Tratamento de Esgoto (ETE), situada
no Bairro Cer’mica, esclarecendo a todos que jˆ enviou ‹ Presidente da Sabesp, senhora
Dilma Penna, um requerimento solicitando provid•ncias desta Empresa quanto a
resoluƒ‚o deste problema. Disse tambŒm que solicitou da Prefeitura Municipal serviƒos de
reforma e paisagismo nas praƒas p‡blicas do Munic†pio, principalmente na Praƒa Violeta
Jacob (praƒa do asilo), pedindo para esta ‡ltima, se poss†vel, a instalaƒ‚o de academia
para o idoso, para atender os moradores daquela localidade. Comentou, tambŒm, sobre a
necessidade de uma limpeza geral por toda a extens‚o do C…rrego lava-pŒs, solicitada a
Prefeitura municipal. Em relaƒ‚o ‹s escolas municipais, destacou a necessidade de
reforma na Escola Zen…bia, fazendo uma indicaƒ‚o ‹ Prefeitura municipal sobre esta
demanda dos alunos da referida escola. Comentou brevemente sobre uma indicaƒ‚o feita
‹ Prefeitura Municipal sobre a necessidade de se realizar um conv•nio entre o Munic†pio
e a SUTACO - Superintend•ncia Do Trabalho Artesanal Nas Comunidades, com vistas a
viabilizar o cadastro dos artes‚os bananalenses junto a este •rg‚o e certificar os
produtos destes artes‚os municipais, valorizando seu trabalho e profiss‚o. Por fim,
destacou a import’ncia de se regulamentar a quest‚o de embarque e desembarque de
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Žnibus de turistas no Munic†pio, com o objetivo de minimizar os transtornos ocasionados
por estes ve†culos no tr’nsito local e no centro hist…rico de Bananal, se fazendo
necessˆria esta regulamentaƒ‚o por parte do Executivo Municipal. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira manifestou seus sentimentos em relaƒ‚o ‹s pessoas falecidas
recentemente no Munic†pio e que teve conhecimento destes falecimentos na presente
sess‚o atravŒs do vereador Luiz Maur†cio. Comentou brevemente sobre um requerimento
enviado ‹ Prefeitura Municipal onde requer provid•ncias para o desentupimento de um
bueiro localizado no Bairro conhecido como Morro da Caixa D’ˆgua, tendo em vista as
reclamaƒ„es neste sentido manifestadas pelos moradores daquela localidade. Destacou
que os requerimentos enviados ‹ empresa de energia elŒtrica que atende o Munic†pio de
Bananal (Elektro) ainda n‚o foram respondidos atŒ a presente data. Disse tambŒm que
esteve recentemente com o Deputado Alexandre da Farmˆcia, ocasi‚o em que solicitou
uma ambul’ncia para o munic†pio de Bananal e que tal Deputado se prontificou a ajudar a
populaƒ‚o bananalense neste sentido. Por fim, disse ser favorˆvel ‹s manifestaƒ„es
populares que ocorreram recentemente por todo o pa†s com o objetivo de cobrar dos
Poderes P‡blicos melhores condiƒ„es de vida para a populaƒ‚o. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues agradeceu a todos pelo primeiro semestre de trabalhos do
Poder Legislativo, tendo em vista esta ser a ‡ltima sess‚o legislativa deste semestre.
Comentou brevemente sobre os valores de Imposto sobre serviƒos (ISS) cobrados dos
taxistas de Bananal, indicando ‹ Prefeitura Municipal a possibilidade de reduƒ‚o deste
imposto municipal. Por fim, disse que enviou um requerimento ao Deputado Jo‚o Eduardo
Dado, onde requer uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) para aplicaƒ‚o no Munic†pio de Bananal. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza agradeceu a todos os presentes e a todos os vereadores e
funcionˆrios da C’mara Municipal pelo primeiro semestre de trabalhos do Poder
Legislativo, tendo em vista esta ser a ‡ltima sess‚o legislativa deste semestre. Disse
tambŒm ser favorˆvel aos protestos populares que ocorreram recentemente por todo o
pa†s com o objetivo de cobrar dos Poderes P‡blicos melhores condiƒ„es de vida para a
populaƒ‚o, sugerindo ‹ populaƒ‚o bananalense a realizaƒ‚o de uma manifestaƒ‚o
pac†fica contra a empresa Sabesp, com o objetivo de pressionar a empresa a resolver o
problema do mau cheiro que exala da Estaƒ‚o de Tratamento de Esgoto (ETE) do Bairro
Cer’mica. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa tambŒm agradeceu
a todos pelo primeiro semestre de trabalhos do Poder Legislativo, tendo em vista esta ser
a ‡ltima sess‚o legislativa deste semestre. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio
Coutinho disse que esteve presente em uma reuni‚o promovida pelo Conselho Municipal
de Sa‡de, explicando aos presentes as principais atribuiƒ„es deste …rg‚o e sua luta pela
melhoria constante da sa‡de no Munic†pio. Comentou brevemente sobre sua participaƒ‚o
em uma reuni‚o da Frente Parlamentar de Vereadores da Regi‚o Metropolitana do Vale
do Para†ba e Litoral Norte, ocorrida recentemente no munic†pio de S‚o JosŒ dos Campos,
onde estiveram presentes diversos vereadores da regi‚o. Disse, ainda, que esteve
recentemente no ColŒgio Municipal Zen…bia, com o objetivo de verificar a alimentaƒ‚o
que estˆ sendo servida aos alunos, tendo em vista as den‡ncias que a Prefeitura havia
recebido sobre a mˆ qualidade destes alimentos e que, em resposta a of†cio
anteriormente enviado, a Direƒ‚o da mencionada escola afirmou que a alimentaƒ‚o
servida aos alunos nunca foi de mˆ qualidade e que nunca serviu p‚o seco aos alunos.
Por fim, agradeceu a presenƒa de todos na presente sess‚o ordinˆria. Com a palavra
vereador JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira discorreu sobre a economia de gastos e
as medidas administrativas adotadas nos primeiros meses de gest‚o do Legislativo. Antes
de apresentar o balanƒo, agradeceu o irrestrito apoio dos membros da Mesa Diretora por
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ter obtido “•xito em metas e princ†pios de moralidade exigidos por nossos cidad‚os”. Em
seguida, agradeceu tambŒm aos demais vereadores que “ao longo destes meses
souberam compreender a import’ncia das medidas adotadas e passaram tambŒm a
contribuir com esses novos tempos de austeridade, transpar•ncia, modernidade e maior
efici•ncia em nossos trabalhos legislativos e de fiscalizaƒ‚o”. O primeiro ponto enfatizado
foi a expressiva economia de gastos com combust†vel. Disse que, ainda na fase de
licitaƒ‚o, a Presid•ncia determinou um corte de 36,4% no valor orƒado e que para 2013,
reduziu a estimativa mˆxima de gastos com combust†veis para R$ 28.300,00.
Posteriormente, passou a discorrer sobre as despesas de viagem, dizendo que “a
normatizaƒ‚o sobre as viagens efetuadas no ve†culo oficial contribuiu ainda mais para a
economicidade do dinheiro p‡blico da C’mara” e que “entre o in†cio de janeiro e o final do
m•s de maio foram gastos R$ 2.739,04, numa mŒdia mensal de apenas R$ 547,80”.
Comentou tambŒm sobre a economia significativa com gastos de telefonia, informando
que a reduƒ‚o de gastos com as quatro linhas telefŽnicas da C’mara foi de 17,7% na
operadora Vivo, 36,8% na operadora Embratel e de 30% com os telefones celulares. Em
seguida, comentou tambŒm sobre o concurso p‡blico realizado, esclarecendo que o
certame foi iniciado pela Legislatura anterior, mas coube ‹ atual executar sua realizaƒ‚o.
Ressaltou que as provas foram realizadas com a fiscalizaƒ‚o “in loco” da Comiss‚o do
Concurso nomeada para este fim, bem como foi realizada uma reuni‚o com o MinistŒrio
P‡blico para abrir-lhe a possibilidade de fiscalizar diretamente a aplicaƒ‚o das provas,
assim como tambŒm foi convidada uma representante da OAB de Bananal para
acompanhar a fiscalizaƒ‚o. Em relaƒ‚o ‹ efetivaƒ‚o dos candidatos aprovados, disse que
no primeiro dia ‡til do m•s de abril foi homologado o resultado final do concurso e deu-se
in†cio aos tr’mites para a nomeaƒ‚o e posse dos aprovados e que, em maio, a C’mara
passou a contar com dois novos servidores concursados: um Diretor de Secretaria e uma
Consultora Jur†dica e que a convocaƒ‚o para o cargo de Contador ainda estˆ em curso,
pois o primeiro colocado desistiu formalmente do Cargo e que a efetivaƒ‚o da segunda
colocada se darˆ nos pr…ximos meses. Por fim, antes de encerrar a presente sess‚o,
mencionou a retomada das transmiss„es das sess„es plenˆrias pela rˆdio comunitˆria e
reforƒou os agradecimentos a seus pares, a seus assessores comissionados e aos
demais funcionˆrios desta Casa de Leis. 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 01 (primeiro) de agosto 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,
20 de junho de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secretˆrio: __________________________________________
Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secretˆrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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