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1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 13/2013

ATA DA 13• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2013. No
dia cinco do m…s de setembro de dois mil e treze (05/09/2013), †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 Terceira
Sessˆo OrdinŠria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador
Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): ‹rika Tereza
Coitinho Affonso (1• Secretaria); Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral Rodrigues;
Luiz Cosme Martins de Souza, LŒcia Helena Nader Gon•alves, „lvaro Luiz Nogueira
Ramos, Maria Aparecida Souza da Costa (2• Secretaria) e Luiz Mauricio Coutinho
(Vice – Presidente); 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.€ 104/2013= solicita do Secretƒrio de Turismo do Estado de
S‚o Paulo, inser„‚o do munic…pio de Bananal no Programa Turismo do Saber;
Requerimento n.€ 105/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
informa„†es quanto a ordem judicial na rua Mois‡s Gomes de Oliveira, na Vila Bom
Jardim e ainda, marca„‚o de uma reuni‚o com a Prefeita, Vereadores e moradores da
referida rua; Requerimento n.€ 106/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita
Municipal, informa„†es quanto a linha rural da “Estrada do Rodriguinho”, com rela„‚o ao
transporte escolar; Mo„‚o n.€ 147/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. Clƒudio
Valverde, DD. Secretƒrio de Turismo do Estado de S‚o Paulo, por inserir Bananal no
“Programa Melhor Viagem” que atende o pŠblico da melhor idade; Mo„‚o n.€ 148/2013=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Jose Jorge de Andrade; VEREADOR „LVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Requerimento n.€ 107/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora
Prefeita Municipal, para que solicite da Empresa VIVO, servi„os de extens‚o de rede
telef‹nica at‡ a localidade “Pouso Seco”; Mo„‚o n.€ 152/2013= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Pedro Luiz Valentim Bastos; Mo„‚o n.€ 153/2013= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Jose Jorge de Andrade; Indica„‚o n.€ 233/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora
Prefeita Municipal, troca das portas do PŒrtico da cidade de Bananal; Indica„‚o n.€
234/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada,
capina, limpeza de bocas de lobo e aplica„‚o de “mata-mato” em todo bairro Vila Bom
Jardim; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 108/2013=
solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, para que solicite da Empresa
ELEKTRO, a possibilidade de ser averiguados a falta de energia el‡trica e de postes de
ilumina„‚o na rua Vicente de Paula Valiante, na Vila Bom Jardim; Mo„‚o n.€ 154/2013=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Jos‡ Eduardo; Mo„‚o n.€ 155/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Pedro Luiz Valentim Bastos; Mo„‚o n.€ 156/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Jose Jorge de Andrade; Indica„‚o n.€ 229/2013 solicita da
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, elabora„‚o de cartilha de orienta„‚o a
preven„‚o da gravidez na adolesc•ncia; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 109/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita
Municipal, informa„†es quanto ao valor de d‡bito que existe entre a Prefeitura Municipal
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de Bananal e a ELEKTRO; Mo„‚o n.€ 143/2013= de aplausos, a equipe da E.M.E.F.
"PROF. JOSŽ LUIZ F. GUIMAR•ES": Diretora Maria LŠcia Gon„alves Guarizi, Auxiliar de
Dire„‚o Maria In•s de Andrade Silva, Coordenadora Micheli Romano Romanieli Souza,
Orientadora Educacional Crislane Maria V. Bastos, Professores e demais funcionƒrios da
rede municipal, pelos relevantes servi„os prestados a escola. Indica„‚o n.€ 236/2013=
solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, a implanta„‚o do sistema de passe
com cart‚o magn‡tico nos ‹nibus da Vila Bom Jardim; Indica„‚o n.€ 237/2013= solicita da
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, que seja incorporado nos salƒrios dos
funcionƒrios da creche municipal, 60 horas-extras, ou o pagamento delas nos dias
trabalhados em feriados municipal e federal; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Requerimento n.€ 110/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita
Municipal, informa„†es quanto a responsabilidade de se manter o sinal da torre televisiva
em Bananal; Requerimento n.€ 111/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita
Municipal, informa„†es com rela„‚o as empresas de ‹nibus cadastradas junto ao setor de
cadastro da Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 112/2013= solicita do
Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD. Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo, instala„‚o
de redutores de velocidade e servi„os tapa-buracos nas SP-247 e SP-68, e ainda
instala„‚o de protetores laterais em ponte na SP-247; Requerimento n.€ 113/2013=
solicita do IPHAN, estudos visando o tombamento de Bananal a N…vel Federal;
Requerimento n.€ 114/2013= solicita da VIVO, agendamento de reuni‚o, a fim de
realizarmos estudos no sentido de implantar no Distrito de Rancho Grande e na Serra da
Bocaina, torre repetidora de sinal VIVO (Telefonia MŒvel); Mo„‚o n.€ 149/2013= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Inoche Gon„alves Lopes; Mo„‚o n.€ 150/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Jose Jorge de Andrade (Jorge Pedroso); Mo„‚o n.€ 151/2013= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Pedro Luiz Valentim Bastos; Indica„‚o n.€ 220/2013=
solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, servi„os de limpeza na pra„a
Rubi‚o JŠnior e ainda trabalho de conscientiza„‚o quanto ao descarte de Œleo jƒ utilizado;
Indica„‚o n.€ 221/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
constru„‚o de ponto de ‹nibus na pra„a Washington L C Bruno, na Serra da Bocaina e •s
margens da SP-64, altura do km 383, em frente a entrada da Fƒbrica ‘gua Ativa no
Balneƒrio LindŒia Sul; Indica„‚o n.€ 222/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora
Prefeita Municipal, necessidade de se encaminhar a esta Casa, Projeto de Lei sobre a
implanta„‚o da Lei Geral Municipal, que visa impulsionar a economia local; Indica„‚o n.€
223/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, servi„os de paisagismo
nas pra„as Rubi‚o JŠnior, Pedro Ramos e Mons. Cid F Santos; Indica„‚o n.€ 224/2013=
solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, servi„os de reparos e pintura na
passarela metƒlica que liga o bairro Cer’mica a SP-68; Indica„‚o n.€ 225/2013= solicita
da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, cal„amento do pƒtio do pr‡dio Solar Aguiar
Valim; Indica„‚o n.€ 226/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
constru„‚o de rampa de acesso a “quadra de cima” da E.M.E.F. "PROF. JOSŽ LUIZ F.
GUIMAR•ES"; Indica„‚o n.€ 227/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita
Municipal, demarca„†es de vagas para estacionamento de ve…culos na rua Manoel de
Aguiar; Indica„‚o n.€ 228/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
constitui„‚o do Conselho Municipal de Defesa do Patrim‹nio HistŒrico, Art…stico,
ArqueolŒgico e Arquitet‹nico; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA:
Mo„‚o n.€ 144/2013= de agradecimento, ao Reverend…ssimo Monsenhor Severino C…cero
Ferreira, DD. Pƒroco de Bananal, pelos diversos trabalhos realizados em nossa ParŒquia
e pelo carisma conquistado em nossa cidade; Mo„‚o n.€ 145/2013= de agradecimento, •s
Escolas: E.M.E.F. "PROF. JOSŽ LUIZ F. GUIMAR•ES", E.M.E.I. "Coronel Nogueira
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Cobra" e E.M.E.F. "PROF.“ ZEN”BIA P. FERREIRA", pela calorosa recep„‚o em visita
realizada por esta Vereadora e pelo Nobre Vereador Luiz Mauricio Coutinho •s escolas
acima citadas; Mo„‚o n.€ 146/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jose Carlos
Teixeira; Indica„‚o n.€ 235/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
incentivo para a instala„‚o de novas fƒbricas em nosso munic…pio e ainda interven„‚o da
Prefeitura Municipal de Bananal no sentido de manter a atual fƒbrica de pizzas em nosso
munic…pio; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Indica„‚o n.€ 230/2013= solicita da
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, servi„os de reforma na passarela metƒlica
que liga o bairro Cer’mica ao bairro Paulo Macedo; Indica„‚o n.€ 231/2013= solicita da
Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal, servi„os de capina e limpeza na rua Leon…dio
Gomes; Indica„‚o n.€ 232/2013= solicita da Excelent…ssima Senhora Prefeita Municipal,
servi„os de limpeza em bueiro prŒximo ao “bar da Lena”, na Palha; 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: Vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves
comentou sobre seus requerimentos apresentados come„ando pelo requerimento em que
pede a implanta„‚o de uma torre repetidora do sinal Vivo tanto no distrito de Rancho
Grande, como no Sert‚o da Bocaina, ressaltando que na legislatura passada jƒ fez este
requerimento e disse que sabe que este assunto tem que ser conversado com o
Executivo, mas nŒs temos que solicitar para agitar, que esteve com o pessoal do Rancho
Grande que lhe cobrou isso a…, que o vereador Vilmar lutou pelo telefone fixo, lembrando
que nessas localidades est‚o situadas muitas fazendas histŒricas para fortalecer o
turismo da Serra da Bocaina e do Distrito de Rancho Grande, pedindo uma reuni‚o com a
Doutora Zuleica, responsƒvel pela empresa Vivo, disse que espera que todos os
vereadores estejam presentes nessa reuni‚o. Em seguida, comentou tamb‡m sobre outro
requerimento em que pede a recupera„‚o do Solar Aguiar Valim, pedindo o tombamento
de Bananal a n…vel federal, pois atrav‡s do IPHAN s‚o direcionados alguns projetos a
essas cidades histŒricas, aproveitando o requerimento para agradecer ao senhor Vicente
Vale que orientou lhe muito na montagem deste pedido, tamb‡m ao senhor Eric, disse
que sua luta ‡ grande em rela„‚o ao embutimento de fios el‡tricos no Munic…pio, tamb‡m
em rela„‚o ao projeto do trem para melhorar a quest‚o de infraestrutura no Munic…pio e
disse que o tombamento da cidade a n…vel federal proporcionarƒ o recebimento de
recursos oriundos do “Programa Monumenta”, que s‚o recursos destinados
exclusivamente a centros histŒricos que s‚o tombados pelo IPHAN. Comentou tamb‡m
que solicitou redutores de velocidade ao DER no quil‹metro 4 da SP 247, na proximidade
da Fazenda Jair Costa, onde existem duas entradas, uma • direita e outra • esquerda e
logo apŒs a fazenda uma ponte muito estreita onde ‡ imposs…vel a passagem de dois
ve…culos e as pessoas passam a mais de 100 quil‹metros por hora nesta localidade, a
instala„‚o de protetores laterais naquela ponte, dados os acidentes jƒ ocorridos neste
local. Pediu tamb‡m servi„o de tapa buraco no quil‹metro seis da rodovia SP 68, na
curva acentuada antes do Hotel Tr•s Barras, perto do bambuzeiro existe um buraco na
curva, o que pode provocar um acidente grave, pediu a instala„‚o de redutores na SP 68
prŒximo • fazenda da Barra at‡ o Bairro Paulo Macedo, onde concentra hoje um centro
de recep„‚o tur…stica, com bares, lojas e pousadas onde se faz necessƒria uma ajuda do
DER para a infraestrutura do per…metro urbano. Sobre o transporte das empresas de
‹nibus municipais, disse que apresentou requerimento onde solicita indaga„†es como
funciona a operacionaliza„‚o destas empresas de ‹nibus dentro do Munic…pio, se hƒ
licita„†es, como s‚o feitas, a quest‚o da empresa Colitur, da empresa Pƒssaro Marrom,
como funciona o transporte dentro do munic…pio, dando satisfa„‚o ao questionamento da
popula„‚o. Comentou sobre outro requerimento em que pede informa„†es sobre a antena
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televisiva de Bananal, ressaltando que embora exista Sky e parabŒlica, ‡ importante o
sinal de TV para que os moradores sintonizem o canal “Vanguarda” e questionou de
quem ‡ a responsabilidade, se ‡ da Prefeitura de manter este sinal ou n‚o. Comentou
sobre as mo„†es de pesar apresentadas come„ando pela mo„‚o de pesar apresentada
ao senhor Inoche, mandando um abra„o para a fam…lia, ao senhor Jos‡ Jorge o
conhecido "Jorge Pedroso", disse tamb‡m sobre a Mo„‚o de Pesar sobre o senhor
“Pedro Catuaba”, disse que trabalhou durante 3 anos com ele como Diretora do Azurra e
conheceu o trabalho s‡rio dele. Comentou tamb‡m sobre uma indica„‚o feita • Prefeita
em que solicita a constru„‚o de uma rampa de acesso a quadra da escola EMEIF
Professor Jos‡ Luiz Ferreira Guimar‚es, para dar acessibilidade as crian„as especiais,
uma outra indica„‚o em que solicita demarca„‚o de vagas para ve…culos na Rua Manoel
de Aguiar, onde sugere a pintura de faixas delimitando onde os carros e motos devem
estacionar, ressaltando que existem cerca de 7 mil ve…culos licenciados em Bananal,
pedindo a Prefeita uma faixa de marca„‚o para organizar o tr’nsito. Comentou sobre uma
outra indica„‚o em que pede a constitui„‚o do Conselho Municipal de Defesa do
Patrim‹nio HistŒrico, Art…stico, ArqueolŒgico e Arquitet‹nico, ressaltando que desde a
legislatura passada tem pedido para que seja criado este importante conselho e que o
Munic…pio precisa deste conselho para ter trabalhadas as fachadas conservadas, a
maneira como ser‚o colocadas as placas e disse que isto vai atrair turistas para cƒ, isto
vai gerar renda para o turismo sustentƒvel da cidade. Com a palavra vereador ‘lvaro Luiz
Nogueira Ramos disse que apresentou requerimento em que solicita extens‚o de rede
telef‹nica at‡ o Bairro de Pouso Seco para atender os moradores de lƒ. Em seguida,
comentou sobre sua mo„‚o de pesar apresentada ao senhor Jos‡ Jorge, ressaltando ser
seu amigo pessoal, comentou tamb‡m sobre sua mo„‚o de pesar apresentada ao senhor
Pedro Luiz, disse que fez uma indica„‚o • Prefeita e ao encarregado de obras do
Munic…pio pedindo um servi„o de limpeza em todo o Bairro da Vila, pedindo tamb‡m um
servi„o de tapa buracos para o Bairro da Vila e Morro do Bruno. Comentou que fez
tamb‡m uma indica„‚o pedindo a troca de portas do pŒrtico de entrada da cidade.
Agradeceu a presen„a dos professores que vieram • sess‚o e que em rela„‚o ao projeto
de lei n€ 29/2013 que cria cargos comissionados na Secretaria da Educa„‚o, disse ser
contra, sendo a favor apenas do plano de carreira dos professores, pedindo a Prefeita e
ao Secretƒrio de Educa„‚o Sr. Jair que ajude os professores neste sentido. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que fez um requerimento em que
solicita da Prefeita a possibilidade de ser averiguada a falta de energia el‡trica e postes
na Rua Vicente de Paula Valiante, sendo que neste local existem muitas casas sem
energia el‡trica. Comentou que fez uma indica„‚o pedindo a elabora„‚o de uma cartilha
sobre orienta„‚o e preven„‚o de gravidez na adolesc•ncia, ressaltando que este ‡ um
grande problema social de falta de conscientiza„‚o neste Munic…pio, pedindo que esta
cartilha seja distribu…da na rede de educa„‚o do Munic…pio, sugerindo uma parceria do
Munic…pio com a iniciativa privada para a confec„‚o destas cartilhas. Disse tamb‡m que ‡
contra a cria„‚o dos cargos comissionados e que ‡ a favor de concurso pŠblico e do
plano de carreira para os professores na ƒrea da educa„‚o. Com a palavra vereadora
Žrika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou requerimento onde solicita a inser„‚o
do munic…pio de Bananal no programa “Turismo do Saber”. Em seguida, comentou que
esteve conversando com a senhora Julia, da Secretaria de Turismo, que lhe informou
sobre a exist•ncia deste projeto, disse que este projeto ‡ semelhante ao projeto "Interior
na praia" que jƒ funcionou hƒ alguns anos atrƒs. Em aparte, vereadora LŠcia disse que
conheceu este projeto e dele participou. Disse que este projeto acontecerƒ nos meses de
julho e janeiro proporcionando o encontro de alunos de diferentes cidades, disse estar
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muito honrada e feliz por estar • frente deste projeto em Bananal, que tamb‡m estƒ muito
emocionada em rela„‚o • Rua Mois‡s Gomes de Oliveira no Bairro Vila Bom Jardim, pois
esta semana foi transitada em julgado a decis‚o de demoli„‚o das casas desta
mencionada rua, por se tratar de uma ƒrea de prote„‚o ambiental. Comentou que estƒ
preocupada com esta situa„‚o, mas que a Prefeitura n‚o irƒ retira-los sem antes
indenizar os moradores e que a Prefeita sugeriu a realiza„‚o de um abaixo assinado para
o ingresso de uma a„‚o popular para reverter este quadro, pois neste local existem
muitas casas boas, de pessoas que demoraram muito tempo para construir. Disse
tamb‡m que apresentou requerimento pedindo informa„†es sobre a licita„‚o do
transporte escolar questionando o valor pago por quil‹metro na linha mais dif…cil do
munic…pio, a linha do bairro Rodriguinho, questionando se houve licita„‚o nesta linha rural.
Disse estar preocupada, pois acredita que a empresa vencedora da licita„‚o pegou as
melhores linhas, deixando as piores de fora. Disse tamb‡m que apresentou uma mo„‚o
de agradecimento ao secretƒrio Clƒudio Valverde por inserir o munic…pio de Bananal no
programa "Melhor Viagem", que beneficia a melhor idade, lendo um e-mail que recebeu
da Secretaria de Turismo onde lhe foram pedidos os dados dos idosos que se
interessavam em se inscreverem neste programa, cuja viagem foi para o Munic…pio de
Itanha‡m-SP. Disse tamb‡m que no dia seguinte a esta Sess‚o, ocorrerƒ no Munic…pio o
show do cantor Jorge Verc…lo, fruto de sua interven„‚o junto ao Deputado H‡lio
Nishimoto, que inseriu o Munic…pio de Bananal no circuito cultural paulista e que estƒ
sensibilizada com a situa„‚o dos professores municipais e que estƒ muito triste por saber
que Bananal estƒ perdendo bons professores. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que fez um requerimento solicitando da Prefeita qual o valor de d‡bito
existente entre a Prefeitura e a empresa Elektro e, se existe este d‡bito, que sejam
fornecidas as cŒpias do parcelamento do d‡bito, justificando que este requerimento ‡
importante, pois quando se faz requerimentos • Elektro, a mesma lhe responde que
existem d‡bitos junto • Prefeitura que impedem de realizar os melhoramentos solicitados
para a cidade, como troca de l’mpadas, instala„‚o de luminƒrias e outros servi„os. Disse
estar preocupado, pois a popula„‚o paga impostos e que a Prefeitura deve atender a
estes pedidos atrav‡s do recurso dos impostos e do IPTU. Comentou sobre sua mo„‚o
de aplausos apresentada • Diretora Maria LŠcia Gon„alves Guarizi, Auxiliar de Dire„‚o
Maria In•s de Andrade Silva, Coordenadora Micheli Romano Romanieli Souza,
Orientadora Educacional Crislane Maria V. Bastos, Professores e demais funcionƒrios da
rede municipal, pelos relevantes servi„os prestados na Escola Jos‡ Luiz Ferreira
Guimar‚es. Em seguida, informou a todos que a empresa que venceu a licita„‚o para a
execu„‚o das obras da Rodovia SP-247 jƒ estƒ em Bananal, que alugou a casa do exvereador Josu‡ e que muito em breve iniciarƒ as obras. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que apresentou uma indica„‚o • Prefeita onde solicita
incentivo para a instala„‚o de novas fƒbricas em nosso munic…pio e ainda a interven„‚o
da PMB no sentido de manter a atual fƒbrica de pizzas em nosso munic…pio, ressaltando
que o ISS cobrado no Munic…pio ‡ muito alto, o que desestimula a instala„‚o de fƒbricas
em Bananal. Em aparte, vereadora Lucia disse que concorda com a vereadora e que
realmente os tributos altos dificultam as atividades comerciais em Bananal. Vereadora
Maria Aparecida disse ser contra a cria„‚o dos quarenta cargos comissionados na
Secretaria de Educa„‚o do Munic…pio. Em seguida, comentou brevemente sobre suas
Mo„†es de Pesar apresentadas quanto aos falecimentos dos senhores Jose Carlos
Teixeira, Jos‡ Carlos Teixeira e Amilton de Castilho. Por fim, comentou sobre suas
Mo„†es de agradecimento apresentadas •s Escolas "Prof. Jos‡ Luiz f. Guimar‚es",
"Coronel Nogueira Cobra" e "Prof.“ ZenŒbia P. Ferreira", pela calorosa recep„‚o em visita
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realizada, bem como a Mo„‚o de Agradecimento ao Reverend…ssimo Monsenhor
Severino C…cero Ferreira, DD. Pƒroco de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Mauricio
Coutinho disse que esteve recentemente visitando as escolas municipais de Bananal e
disse que foi muito bem recebido pelos Diretores, professores e demais funcionƒrios. Em
seguida, teceu breves comentƒrios sobre suas indica„†es apresentadas nesta Sess‚o,
iniciando pela indica„‚o em que solicita servi„os de limpeza em bueiro prŒximo ao “bar da
Lena”, no Bairro da Palha, disse tamb‡m que apresentou uma indica„‚o • Prefeita
Municipal onde solicita servi„os de capina e limpeza na Rua Leon…dio Gomes, prŒximo •
Igreja “Deus ‡ Amor”. Por fim, comentou brevemente que apresentou uma indica„‚o •
Prefeita Municipal em que solicita servi„os de reforma na passarela metƒlica que liga o
Bairro Cer’mica ao bairro Paulo Macedo. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse
que n‚o fez muitas indica„†es e requerimentos, entretanto trabalha diariamente em prol
da popula„‚o bananalense. Comentou que estƒ acompanhando o processo sobre o
loteamento Pedro Nader, no bairro da Vila Bom Jardim de forma a poder ajudar os
moradores da melhor maneira o poss…vel. 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 constou: Projeto de
lei n€ 13, de 06 de maio de 2013 – “institui o Hino Oficial do Munic…pio de Bananal e dƒ
outras provid•ncias”. Posto em discuss‚o o Projeto de lei n€ 13, de 06 de maio de 2013,
solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves disse que
o Parecer jur…dico feito pela Consultora Jur…dica desta Casa opinou pela
inconstitucionalidade do referido Projeto de Lei, pois haveria a necessidade da realiza„‚o
de concurso pŠblico. Entretanto, disse que a Comiss‚o Permanente de Constitui„‚o,
Justi„a e Reda„‚o opinou favoravelmente pela aprova„‚o do Projeto de lei, passando a
ler, na …ntegra, o Parecer emitido pela mencionada Comiss‚o, da qual ‡ Presidente,
ressaltando que um membro desta Comiss‚o, o vereador Osvaldo, n‚o acompanhou o
voto do Relator, preferindo se posicionar contra o Projeto de Lei, assim como o fez a
Consultora jur…dica da C’mara Municipal. Em seguida, pediu a todos os vereadores que
votassem favorƒvel • aprova„‚o do Projeto de Lei em discuss‚o. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que ‡ desfavorƒvel ao Projeto de Lei em discuss‚o, pois o Direito
deve obedecer a princ…pios, dentre eles o da impessoalidade. Parabenizou a vereadora
LŠcia pelas coloca„†es, porem concorda com o Parecer Jur…dico, no sentido da
inconstitucionalidade do referido projeto de lei, dado o desrespeito ao princ…pio da
impessoalidade, e que ‡ favorƒvel a um concurso pŠblico para a escolha do Hino Oficial
de Bananal. Por fim, ressaltou que n‚o ‡ contra a letra do Hino, mas sim pela forma de
sua oficializa„‚o atrav‡s do Projeto de Lei em discuss‚o, tendo em vista sua forma„‚o
acad•mica jur…dica que o faz se posicionar desfavorƒvel • aprova„‚o do projeto de lei.
Com a palavra vereadora Žrika Tereza C. Affonso disse tamb‡m ser favorƒvel •
aprova„‚o do Projeto de Lei em discuss‚o, pois reconhece o contexto histŒrico de
elabora„‚o do Hino pelo autor. Ressaltou tamb‡m a filha do autor renunciou todos os
direitos decorrentes da obra de seu pai, cedendo ao Munic…pio a possibilidade de se
oficializar a letra e a mŠsica do Hino. Em aparte, vereadora LŠcia disse que concorda com
as palavras da vereadora Žrika e disse, ainda, que a senhora “Dora” possui, inclusive, a
partitura referente • mŠsica do Hino. Em aparte, vereador Osvaldo refor„o seu
posicionamento contrƒrio ao Hino, dizendo que n‚o se deve votar um projeto de lei
apenas pelo sentimento, mas sim pela raz‚o. Quando da vota„‚o do Projeto de lei n€ 13,
de 06 de maio de 2013, foi o mesmo aprovado por maioria de votos, tendo votado contra
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apenas o vereador Osvaldo Ferreira. 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 Žrika Tereza C. Affonso fez
breves comentƒrios sobre um projeto de lei em tramita„‚o nesta C’mara Municipal,
referente • cria„‚o de cargos comissionados, lendo em seguida, uma carta enviada a esta
Casa, redigida pelos professores representantes da comiss‚o responsƒvel pelo plano de
carreira, com o seguinte teor: “Carta Manifesto N€ 2 a respeito do Projeto De Lei N€ 29,
DE 15 de agosto de 2013. Sr. Presidente da C’mara Municipal De Bananal e demais
vereadores. Em respeito ao regimento desta casa de lei, onde se pede para que o pŠblico
presente n‚o se manifeste durante os trabalhos, embora saibamos que podemos pedir a
palavra, optamos por contar com um porta-voz, leg…timo representante do povo e da
Comiss‚o de Educa„‚o, para falar em nosso nome a respeito do Projeto de Lei n€ 29, de
15 de agosto de 2013, enviado a esta casa pelo poder executivo. O projeto, caso algu‡m
aqui presente ainda n‚o esteja a par do conteŠdo, trata da cria„‚o de novos cargos para
a Educa„‚o e tamb‡m de reajuste dos salƒrios dos diretores, vice-diretores e
coordenadores das escolas Municipais. Senhores Vereadores, na Gest‚o passada jƒ nos
deparamos com situa„‚o semelhante e nos posicionamos contra a aprova„‚o com
justificativas legais e hoje nossa postura permanece a mesma e temos justificativas ainda
mais sŒlidas para contestar este atual projeto. Ž importante lembrar, antes de apresentar
nossos argumentos, que, naquela ocasi‚o, alguns dos senhores, que hoje est‚o imbu…dos
de autoridade, faziam parte do pŠblico ouvinte e, conscientes da problemƒtica desta
quest‚o, apoiavam nossa causa, em respeito • popula„‚o de Bananal. Confiamos que,
como pessoas de bom senso, os ideais ainda sejam os mesmos. Vamos aos fatos: Existe
um Plano de Carreira do Magist‡rio de Bananal, escrito e revisado ao longo de treze
anos. Este Plano contempla alguns dos novos cargos, os que s‚o realmente necessƒrios
para a cidade de Bananal, e garante reajustes a todos; n‚o somente para alguns cargos –
os chamados cargos de confian„a ou comissionados. O Plano de Carreira ‡ um direito do
professor e esperamos que haja vontade pol…tica para colocƒ-lo em vigor o mais rƒpido
poss…vel. Sem a valoriza„‚o real dos professores em termos de salƒrio e melhores
condi„†es de trabalho n‚o ‡ poss…vel falar em qualidade na Educa„‚o. Temos muitas
turmas nas Escolas Municipais que est‚o sem aulas de Geografia, Geometria e L…ngua
Portuguesa/Leitura e Reda„‚o. Em outras ƒreas faltam professores concursados e
especializados na disciplina. Certamente a cria„‚o de cargos para quatro Supervisores
n‚o deverƒ solucionar este impasse. Alertamos aos Senhores que a Diretoria de Ensino
de Guaratinguetƒ mant‡m somente 01 supervisor para atender duas e, em certos casos,
at‡ tr•s cidades. Uma vez entendido que Bananal possui apenas quatro escolas, a
proposta apresentada nos parece estranha. No novo Plano de Carreira pedimos o
aumento de pelo menos dois reais no valor da hora aula, o que equivale a um reajuste de
20%. Este pedido foi negado com o discurso de impacto sobre a Folha. Os senhores jƒ
observaram que os salƒrios de alguns cargos propostos pelo Projeto variam entre 40% a
66% em rela„‚o ao que ganhavam anteriormente? Em linguagem clara, alguns cargos
ter‚o o aumento de 750 reais! Se existe recurso do FUNDEB para reajustar para cargos
de confian„a, que jƒ est‚o sendo beneficiados com cart‚o alimenta„‚o, acreditamos que,
com o mesmo dinheiro, ‡ poss…vel reajustar o salƒrio dos professores. A quem realmente
interessa este descaso com nossas reivindica„†es? O que, de fato, ‡ prioridade para a
educa„‚o? N‚o somos contrƒrios ao reajuste para Diretores, vice-diretores e
Coordenadores. N‚o ‡ essa a quest‚o! Somente queremos que seja feito, com o Plano
de Carreira, algo que atenda a todos. Nossa classe, para assumir uma sala de aula,
precisa passar por anos de forma„‚o e, depois, por um concurso pŠblico. Durante nossa
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passagem pelo Magist‡rio deveres e posturas nos s‚o cobrados por toda sociedade. Por
isso, temos o direito de pedir respeito e dignidade tamb‡m em forma de melhoria do
salƒrio! Os governantes quase nunca se lembram de que o professor ‡ um homem como
os outros e que, como todos os homens, precisa de prosperidade econ‹mica. O que
pedimos ‡ a proporcionalidade entre nosso esfor„o e a remunera„‚o percebida. Sem
mais, agradecemos pela aten„‚o desta Casa de Lei.”. ApŒs a leitura desta carta, a
vereadora disse ser contrƒria a este projeto de lei, e que votarƒ contra, quando vier a
ocorrer sua vota„‚o em futura sess‚o ordinƒria. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza iniciou comentando sobre suas Mo„†es apresentadas, entre as quais a
Mo„‚o de Pesar pelo falecimento do Sr. Jos‡ Eduardo, ocorrido recentemente, tamb‡m
comentou sobre a Mo„‚o de Pesar apresentada pelo falecimento do Sr. Pedro Luiz
Valentim Bastos, o conhecido “Pedro Catuaba”, e comentou brevemente tamb‡m sobre a
Mo„‚o de Pesar apresentada pelo falecimento do Sr. Jose Jorge de Andrade, o
conhecido “Jorginho da Prefeitura”. Agradeceu ao funcionƒrio Douglas da Sabesp, tendo
em vista que os pedidos feitos • Sabesp tem sido prontamente atendidos, embora a
Sabesp n‚o tenha nenhum tipo de conv•nio com a Prefeitura para a realiza„‚o de
manuten„‚o nas ruas. Disse tamb‡m que ‡ favorƒvel ao Plano de Carreira para os
professores municipais, ressaltando que os professores devem ser melhor remunerados,
assim como outras profiss†es. Aproveitou a oportunidade para convidar a todos para o
10€ Encontro de Motociclistas de Bananal, que ocorrerƒ nos prŒximos dias 13, 14 e 15 do
corrente m•s, agradecendo • diretoria da SAB por ter cedido o espa„o para ƒrea de
camping dos motociclistas. Disse que os Bairros Morro do Bruno, Timbor• e Chico Leme
est‚o necessitando de manuten„‚o pela Secretaria de Obras do Munic…pio. Comentou
que um ve…culo da Secretaria de Educa„‚o foi doado para a Secretaria de SaŠde, por‡m
este ve…culo estƒ necessitando urgente de manuten„‚o, pois estƒ sujeito a provocar
s‡rios acidentes, dado seu estado precƒrio de conserva„‚o. Agradeceu a presen„a do Sr.
Reinaldo, do Conselho Tutelar e finalizou ratificando aos professores seu apoio na
quest‚o do Plano de Carreira deles. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader
Gon„alves disse que teve a oportunidade de ler antes do in…cio desta Sess‚o, a cartamanifesto lida a todos pela vereadora Žrika, ressaltando que muitos professores t•m
lutado pela conquista de melhores condi„†es de trabalho e salƒrios, que durante os
Šltimos dois anos este Plano de Carreira estƒ para acontecer, mas at‡ agora n‚o foi
efetivamente conclu…do, que em rela„‚o ao projeto de lei que cria cargos comissionados
na Secretaria da Educa„‚o, ficou muito preocupada, que o Setor Jur…dico desta Casa
emitiu Parecer desfavorƒvel, que todos os vereadores tamb‡m s‚o contra, que a
Comiss‚o de Constitui„‚o, Justi„a e Reda„‚o, juntamente com a Comiss‚o de
Or„amento e Finan„as fez uma reuni‚o com o Secretƒrio de Educa„‚o para a discuss‚o
deste projeto de lei, onde todos os vereadores se manifestaram desfavorƒveis • cria„‚o
dos cargos comissionados e que foi dito nesta reuni‚o que ‡ preciso dar um aumento
para o magist‡rio e implementar o Plano de Carreira para os professores. Por fim, disse
que o papel do vereador ‡ o de ouvir a popula„‚o e fazer oficialmente os pedidos,
independente ou n‚o se outro vereador jƒ fez um pedido de igual teor, que o vereador tem
por obriga„‚o colocar no papel as demandas da popula„‚o e que se busca o bem comum
da comunidade e parabenizou o vereador Martins pela realiza„‚o do evento dos
motociclistas que ocorrerƒ em breve no Munic…pio. Disse tamb‡m que conseguiu uma
Emenda de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Secretaria Municipal de SaŠde e
uma outra de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o ano de 2014, para a constru„‚o
de uma piscina aquecida para utiliza„‚o da Secretaria de SaŠde de Bananal. Disse
tamb‡m que o Plano Diretor serƒ discutido em audi•ncia pŠblica no centro cultural no
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prŒximo dia 11 de setembro. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse
que ‡ um prazer estar hƒ quatro mandatos nesta Casa, ajudando o povo de Bananal e
disse que quando ‡ cobrado pela popula„‚o, procura saber se algum outro vereador jƒ
fez o mesmo pedido anteriormente e que procura respeitar os outros vereadores. Disse
que os vereadores n‚o podem ter inveja dos trabalhos que outros vereadores realizam no
Munic…pio. Comentou que ‡ o vereador que mais gera empregos na regi‚o e que recebe
muitos curr…culos diariamente. Comentou tamb‡m que os problemas na escola Jos‡ Luiz
Ferreira Guimar‚es foram motivados por problemas pessoais dos envolvidos, de
namorados, e n‚o decorrem da Dire„‚o da referida escola, portanto discorda da
imputa„‚o dos problemas da escola • Diretoria. Disse tamb‡m que ‡ desfavorƒvel a
utiliza„‚o de aparelhos celulares dentro das escolas, pois isto atrapalha o rendimento dos
alunos. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que recebeu um telegrama em
que foi informado da libera„‚o de uma verba de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
destinada • constru„‚o de um PSF no Rancho Grande e Vila Bom Jardim, e que sŒ
estarƒ plenamente satisfeito quando os moradores de Bananal forem todos atendidos no
prŒprio Munic…pio, pois atualmente os pacientes de Bananal precisam se deslocar at‡ os
Munic…pios vizinhos para seu atendimento, ressaltando que o Poder Executivo deve se
dedicar mais para que o SUS possa atender a todos de Bananal. Em rela„‚o ao projeto
de lei de cria„‚o de cargos comissionados, disse ser desfavorƒvel a isto, sendo favorƒvel
a uma revis‚o de salƒrios para os professores e diretores do Munic…pio. Disse ser
necessƒria a realiza„‚o de reuni†es com professores, para a discuss‚o de um poss…vel
Plano de Carreira para eles, e que se possa fazer um projeto de lei que satisfa„a a todos
e que esteja sujeito aos ditames da lei. Com a palavra vereador Jos‡ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que esteve em BaurŠ - SP, entre os dias 26 e 28 de agosto
passado, participando da 2“ Confer•ncia Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentƒvel
e Solidƒrio, e que nesta confer•ncia forma tratados vƒrios assuntos referentes ao
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e que ficou
sabendo, nesta confer•ncia, que foi aprovado um pr‡-projeto para a cria„‚o do territŒrio
da cidadania na regi‚o do Vale HistŒrico e Litoral Norte, para alavancar a agricultura
nesta regi‚o, composta pelos Munic…pios de mesmo perfil econ‹mico e ambiental, e que
com a cria„‚o deste territŒrio, vai se poder implantar em Bananal o PAA (programa de
Aquisi„‚o de Alimentos), onde o agricultor familiar produz, e a Prefeitura pode comprar
esta produ„‚o para servir como merenda escolar. Comentou, ainda, que esteve na Casa
da Agricultura falando com o Sr. Guto, que lhe informou que nas cidades de Bananal e
Arape… jƒ possuem, juntas, cerca de 60 agricultores familiares cadastrados, e que com a
cria„‚o deste territŒrio, vƒrias politicas federais poder‚o ser implantadas em Bananal.
Antes de encerrar a Sess‚o, deu ci•ncia a todos de que jƒ tramita nesta Casa o Projeto
de Lei n€26/2013, estabelecendo o Plano Plurianual do Munic…pio para o per…odo 20142017, com as metas e prioridades da Administra„‚o para o per…odo. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores
(as) para a prŒxima sess‚o ordinƒria dia 19 (dezenove) de setembro de 2013, quinta feira,
em horƒrio regimental. E, para constar, eu, Vereadora Žrika Tereza Coitinho Affonso, 1€
Secretƒrio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serƒ assinada pela Mesa
Diretora. Bananal, 05 de setembro de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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Vereadora Žrika Tereza Coitinho Affonso
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