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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 14/2013

ATA DA 14• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2013. No
dia dezenove do m…s de setembro de dois mil e treze (19/09/2013), †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 Quarta Sessˆo
OrdinŠria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Osvaldo Ferreira;
Robson do Amaral Rodrigues; Luiz Cosme Martins de Souza, „lvaro Luiz Nogueira
Ramos, Maria Aparecida Souza da Costa (2• Secretaria) e Luiz Mauricio Coutinho
(Vice – Presidente); Ausentes as Vereadoras ‹rika Tereza Coitinho Affonso (1•
Secretaria) 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 a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura
das mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR
OSVALDO FERREIRA: Requerimento n.€ 115/2013= solicita da ANEEL (Agƒncia
Nacional de Energia El„trica), solu…‚o para implanta…‚o de energia el„trica no Sert‚o dos
Coqueiros, †rea rural pertencente ao munic‡pio de Bananal-SP; Requerimento n.€
116/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, declara…‚o sobre contrato
emergencial referente a contrata…‚o de Organiza…‚o Social “Instituto Vale Sa‰de – IVS”;
Mo…‚o n.€ 157/2013= de agradecimento, ao Minist„rio da Previdƒncia e Assistƒncia
Social, ao INSS de Taubat„-SP e a Prefeitura Municipal de Bananal, pelo atendimento de
nossa solicita…‚o para melhorias no atendimento do PREVCidade em nosso munic‡pio;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 117/2013= solicita
da ELEKTRO, implanta…‚o de um ou dois postes com lumin†rias na rua Anselmo Siqueira
nas proximidades da Serraria do Sr. Nivaldo e residƒncia da Sra. Maria do Ros†rio;
Indica…‚o n.€ 248/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma total da
passarela localizada no bairro Niter‹i; Indica…‚o n.€ 249/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, implanta…‚o do telecurso na Serra da Bocaina; VEREADORA MARIA
APARECIDA SOUZA DA COSTA: Mo…‚o n.€ 158/2013= de congratula…Œes, ao
Reverend‡ssimo Senhor Pe. Odirlei da Silva Fernandes, DD. P†roco de Bananal e Arape‡;
Mo…‚o n.€ 159/2013= de aplausos, a todos os aniversariantes do mƒs de setembro, o mƒs
da b‡blia; Mo…‚o n.€ 160/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jos„ Nunes; Indica…‚o
n.€ 242/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realiza…‚o de treinamentos de
“jovens guias de turismo” para Bananal; Indica…‚o n.€ 243/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi…os de ro…ada, capina e limpeza no cemit„rio de Rancho Grande;
Indica…‚o n.€ 244/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala…‚o de quebramolas no bairro Vila Bom Jardim; VEREADOR „LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
Mo…‚o n.€ 161/2013= de congratula…Œes, ao Reverend‡ssimo Senhor Pe. Odirlei da Silva
Fernandes, DD. P†roco de Bananal e Arape‡; Mo…‚o n.€ 162/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Ramon Luiz da Silva Oliveira; Indica…‚o n.€ 240/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, aplica…‚o de “mata-mato” em todas as ruas da cidade,
inclusive no distrito de Rancho Grande; Indica…‚o n.€ 241/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi…os de ro…ada, capina e limpeza em diversos locais do distrito de
Rancho Grande, e ainda coloca…‚o de placas denominativas nas respectivas ruas do
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distrito; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo…‚o n.€ 163/2013= de
agradecimento, a Sra. F†tima Salles Fernandes de Oliveira, DD. Diretora da E.M.E.I.E.F.
"JOAQUIM F. DE PAULA", pela calorosa recep…‚o na visita deste Vereador e da Nobre
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa, na escola de Rancho Grande; Mo…‚o n.€
164/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jos„ Batista Nunes; Mo…‚o n.€ 165/2013= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Benedito dos Santos; Indica…‚o n.€ 245/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de reforma e manuten…‚o no parque infantil e
ainda conclus‚o do banheiro feminino, ambos da E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA";
Indica…‚o n.€ 246/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de reforma e
melhoria nas escadarias do bairro Niter‹i; Indica…‚o n.€ 247/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, coloca…‚o de mais 2 latŒes de lixo no inicio da rua Boa Esperan…a;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Mo…‚o n.€ 166/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Hilton Antonio Barbosa; Indica…‚o n.€ 238/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, constru…‚o de banheiro p‰blico adaptado para deficientes f‡sicos, no
centro da cidade; Indica…‚o n.€ 239/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
cria…‚o do “Plano de Carreira e Sal†rios” aos profissionais do transporte p‰blico municipal
(motoristas); VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Indica…‚o
n.€ 250/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de limpeza de
monumento hist‹rico e suas placas situado na Pra…a Mons. Cid Fran…a Santos;
Indica…‚o n.€ 251/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de limpeza de
bueiros nos pontos de descida das ruas Carlos Pereira da Silva Porto e Ernani Gra…a.
Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo…Œes apresentadas sujeitos a
delibera…‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Osvaldo
Ferreira iniciou comentando sobre um requerimento enviado • ANEEL (Agƒncia Nacional
de Energia el„trica) onde solicita providƒncias e informa…Œes quanto • instala…‚o de
energia el„trica no Bairro dos Coqueiros, localizado na Serra da Bocaina, tendo em vista
que a concession†ria de energia el„trica Elektro n‚o responde satisfatoriamente seus
of‡cios, ressaltando que existe naquela localidade uma discuss‚o sobre de quem seria a
responsabilidade pela implanta…‚o de energia el„trica no mencionado bairro, da Elektro
ou da Light. Em seguida, leu, na ‡ntegra, o requerimento enviado • ANEEL para que todos
pudessem ter conhecimento de seu teor e disse que se n‚o conseguir resposta desta
Agencia Reguladora, acionar† a Justi…a para tentar conseguir a instala…‚o de energia
el„trica para o Bairro dos Coqueiros. Comentou tamb„m sobre um requerimento onde
solicita da Prefeitura Municipal de Bananal informa…Œes sobre o contrato firmado, de
forma emergencial, com a Organiza…‚o Social Instituto Vale Sa‰de (IVS), ressaltando que
o contrato n‚o prevƒ as obriga…Œes da contratada e disse que em seu requerimento
solicita estas informa…Œes, pois o contrato apenas menciona que as obriga…Œes da IVS
ser‚o as mesmas da sua antecessora, a GASE. Por fim, disse tamb„m que neste contrato
firmado entre o Munic‡pio e a Organiza…‚o Social Instituto Vale Sa‰de (IVS), faltou
explicitar quais atividades v‚o ser realizadas no Munic‡pio, se ela oferecer† m„dicos,
enfermeiros, ambulŽncias, dentre outras informa…Œes. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues iniciou comentando sobre as coloca…Œes feitas pelo Vereador Osvaldo
Ferreira, elogiando suas palavras e coment†rios feitos em rela…‚o ao contrato firmado, de
forma emergencial, entre o Munic‡pio e a Organiza…‚o Social Instituto Vale Sa‰de (IVS).
Disse que o contrato firmado com a GASE, na Gest‚o do ex-Prefeito David Morais, foi
muito criticado naquela ocasi‚o e que est† preocupado com este contrato firmado entre a
atual Gest‚o do Poder Executivo e a Organiza…‚o Social Instituto Vale Sa‰de (IVS), tendo
em vista que seu valor „ muito alto para um contrato tempor†rio de apenas 3 (trƒs) meses
de vigƒncia, ressaltando que concorda com o Vereador Osvaldo Ferreira no sentido de
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que a Prefeitura Municipal deve prestar esclarecimentos sobre este contrato firmado, de
forma emergencial, entre o Munic‡pio e a Organiza…‚o Social Instituto Vale Sa‰de (IVS).
Em seguida, comentou tamb„m sobre um requerimento • concession†ria de energia
el„trica Elektro onde solicita a instala…‚o de 02 (dois) postes com lumin†rias na Rua
Ancelmo Siqueira, pr‹ximo • serraria do Sr. Nivaldo, pois o local „ muito escuro e est†
servindo de ponto de uso de drogas, prostitui…‚o e de local de encontro de jovens para
consumo de bebidas, sendo motivo de reclama…‚o dos moradores daquele local. Disse
tamb„m que fez uma indica…‚o • Prefeitura Municipal em que solicita melhorias na
passarela do Bairro Niter‹i e na passarela que liga o Bairro CerŽmica • rodovia estadual
SP-68. Comentou que fez uma indica…‚o • Prefeitura Municipal onde solicita a realiza…‚o
de Telecurso no Bairro Serra da Bocaina com objetivo de qualificar os moradores daquela
localidade, pois o melhoramento da rodovia estadual SP-247, com as obras que ser‚o
realizadas em breve, proporcionar† um grande aumento do n‰mero de turistas naquela
localidade, onde existem muitos estabelecimentos e pousadas, e que a implanta…‚o do
Telecurso ajudar† os moradores em seu aperfei…oamento e melhora de sua qualifica…‚o
para o recebimento destes turistas. Comentou que muitos de seus requerimentos e
indica…Œes realizados entre os anos de 2001 a 2004 j† foram atendidos. Por fim, disse
que esteve visitando as instala…Œes da empresa que ir† iniciar as obras de recupera…‚o
da Rodovia estadual SP-247, ressaltando que muito em breve estas obras ir‚o se iniciar.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins disse que fez uma indica…‚o • Prefeitura
Municipal em que solicita constru…‚o de banheiro p‰blico adaptado para deficientes
f‡sicos, no centro da cidade, pois durante o evento do 10€ Encontro de Motociclistas
ocorrido recentemente no Munic‡pio, foi questionado sobre a falta destes banheiros
adaptados para deficientes em Bananal. Em seguida, comentou tamb„m que fez uma
indica…‚o • Prefeitura Municipal onde solicita cria…‚o do “Plano De Carreira E Sal†rios”
aos profissionais do transporte p‰blico municipal (motoristas). Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que fez uma indica…‚o • Prefeitura Municipal em
que solicita realiza…‚o de treinamentos de “Jovens Guias de Turismo” para Bananal,
tendo em vista que com o aumento do n‰mero de turistas no Munic‡pio, se faz necess†ria
a qualifica…‚o de guias tur‡sticos para a devida orienta…‚o dos visitantes em nossa
cidade. Comentou tamb„m que fez uma indica…‚o • Prefeitura Municipal onde solicita
servi…os de ro…ada, capina e limpeza no cemit„rio do Bairro Rancho Grande, ressaltando
que esta „ uma reclama…‚o recorrente dos moradores daquele Bairro. Disse tamb„m que
fez uma indica…‚o • Prefeitura Municipal em que solicita instala…‚o de quebra-molas no
bairro Vila Bom Jardim, com o objetivo de reduzir a velocidade dos ve‡culos e aumentar a
seguran…a dos pedestres que transitam naquela localidade. Em seguida, comentou sobre
sua Mo…‚o de Congratula…Œes apresentada ao Reverend‡ssimo Senhor Pe. Odirlei da
Silva Fernandes, o novo P†roco de Bananal e Arape‡. Comentou brevemente tamb„m
sobre sua Mo…‚o de Aplausos apresentada a todos os aniversariantes do mƒs de
setembro, o mƒs da B‡blia. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que
concorda com as coloca…Œes feitas pelo Vereador Osvaldo Ferreira em rela…‚o ao
contrato firmado, de forma emergencial, entre o Munic‡pio e a Organiza…‚o Social Instituto
Vale Sa‰de (IVS), destacando a falta de informa…Œes no mencionado contrato e que „
fun…‚o do vereador e de todo cidad‚o fiscalizar esta situa…‚o. Em seguida, comentou
brevemente sobre sua “Mo…‚o de Pesar” apresentada pelo falecimento do Sr. Jos„
Batista Nunes, popularmente conhecido como “Z„ Curisco”, ocorrido recentemente.
Posteriormente, teceu breves coment†rios sobre sua Mo…‚o de Pesar apresentada pelo
falecimento do Sr. Benedito dos Santos, popularmente conhecido como “ICO”, ocorrido
recentemente. Comentou tamb„m sobre o falecimento do jovem Denilson da Concei…‚o,
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ocorrido no dia anterior a esta Sess‚o, mencionando que ir† apresentar uma Mo…‚o de
Pesar na pr‹xima Sess‚o Ordin†ria. Disse que apresentou Mo…‚o De Agradecimento a
Sra. F†tima Salles Fernandes de oliveira, DD. Diretora da E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De
Paula", pela calorosa recep…‚o na visita deste Vereador e da Nobre Vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa na escola de Rancho Grande. Disse que fez uma indica…‚o •
Prefeitura Municipal em que solicita servi…os de reforma e manuten…‚o no parque infantil
e ainda conclus‚o do banheiro feminino, ambos da E.M.E.I.E.F. "Joaquim f. De Paula".
Comentou, em seguida, que fez uma indica…‚o • Prefeitura Municipal solicitando servi…os
de reforma e melhoria nas escadarias do Bairro Niter‹i e uma outra indica…‚o • Prefeitura
Municipal onde solicita coloca…‚o de mais 2 (dois) latŒes de lixo no in‡cio da Rua Boa
Esperan…a. Por fim, parabenizou o Vereador Osvaldo Ferreira pela inciativa e pela luta em
tentar conseguir energia el„trica para o Bairro dos Coqueiros. Com a palavra vereador
•lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou uma Mo…‚o de Pesar pelo falecimento
de Ramon Luiz Da Silva Oliveira, ocorrido recentemente, ressaltando que se tratava de
um jovem especial, muito querido por seus pais e seus familiares, lendo, na ‡ntegra, uma
mensagem de apoio • fam‡lia deste jovem falecido. Comentou tamb„m que fez uma
indica…‚o • Prefeitura Municipal em que solicita aplica…‚o de “mata-mato” em todas as
ruas da cidade, inclusive no distrito de Rancho Grande. Disse que solicitou • Prefeitura
Municipal, atrav„s de uma indica…‚o, servi…os de ro…ada, capina e limpeza em diversos
locais do distrito de Rancho Grande, e ainda coloca…‚o de placas denominativas nas
respectivas ruas do distrito. Em seguida, comentou tamb„m que os moradores do Distrito
de Rancho Grande est‚o pedindo servi…os de ro…ada e capina na †rea localizada atr†s da
igreja de Nossa Senhora de Santana, onde o mato est† muito alto, dificultando a
passagem das pessoas por l†. Por fim, solicitou tamb„m a limpeza geral no Morro do
Cruzeiro, tendo em vista o pedido de alguns moradores daquela localidade. Colocados
em vota…‚o os requerimentos e mo…Œes, 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€ 19, de 15 de maio de 2013 – “Altera a
reda…‚o dos artigos 8€ e 10 da Lei Municipal n€ 18, de 02 de junho de 1997, para atender
as altera…Œes trazidas pela Lei 12.696/12 ao Estatuto da Crian…a e do Adolescente”;
Projeto de lei n€ 27, de 09 de agosto de 2013 – “DispŒe sobre a abertura de Cr„dito
Adicional Especial no or…amento vigente e d† outras providƒncias”. Posto em discuss‚o o
Projeto de lei n€ 19, de 15 de maio de 2013, solicitou e fez uso da palavra: Vereador
Osvaldo Ferreira disse que este projeto de lei visa uma adequa…‚o de uma lei municipal j†
existente a uma lei federal e que tal adequa…‚o „ obrigat‹ria, sendo que as principais
altera…Œes trazidas por este projeto de lei „ a mudan…a do processo de escolha dos
membros do Conselho Tutelar, que dever† ocorrer em data unificada com os outros
Munic‡pios da Federa…‚o, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mƒs de outubro do
ano subsequente ao da elei…‚o presidencial, outra mudan…a „ a data da posse dos
Conselheiros Tutelares, que ocorrer† sempre na data de 10 (dez) de janeiro do ano
subsequente ao processo de escolha. Disse tamb„m que outra mudan…a trazida por este
projeto de lei „ que no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar „ vedado
ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclusive brindes de qualquer valor e que sendo funcion†rio p‰blico o
Conselheiro eleito, o mesmo dever† optar pela remunera…‚o que lhe for mais vantajosa,
sendo vedada a acumula…‚o de vencimentos. Comentou que o projeto de lei tamb„m
prevƒ que o exerc‡cio efetivo do cargo de Conselheiro constitui servi…o p‰blico relevante e
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estabelece presun…‚o de idoneidade moral e que as atribui…Œes do Conselho Tutelar
devem ser previstas em Regimento Interno. Disse tamb„m que uma outra altera…‚o
trazida pelo projeto de lei „ a previs‚o de cobertura previdenci†ria, gozo de f„rias anuais
remuneradas, licen…a maternidade, licen…a paternidade, gratifica…‚o natalina aos
membros do Conselho Tutelar e que os recursos destinados ao Conselho Tutelar devem
ter rubrica espec‡fica no or…amento do Munic‡pio. Por fim, disse que o Jur‡dico desta Casa
de Leis deu parecer favor†vel ao Projeto de Lei, assim como a Comiss‚o de Constitui…‚o,
Justi…a e Reda…‚o, de forma que n‚o h† o que se discutir, pois este projeto de lei apenas
vem a atender a uma exigƒncia de uma lei federal. Quando da vota…‚o do Projeto de lei
n€ 19, de 15 de maio de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Posto em
discuss‚o o Projeto de lei n€ 27, de 09 de agosto de 2013, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Osvaldo Ferreira disse que este projeto de lei abre no or…amento anual da
Prefeitura um cr„dito adicional especial. Em seguida, passou a ler a mensagem do
Executivo que acompanha o projeto de lei em discuss‚o. Explicou que para cobrir
algumas despesas seria necess†ria uma previs‚o or…ament†ria e que n‚o houve esta
previs‚o no ano passado e que para se empenhar uma despesa, „ necess†ria uma
previs‚o no or…amento. Ressaltou que, com este Projeto de Lei, n‚o h† nenhum aumento
no or…amento porque foi anulada dentro da Secretaria de Finan…as uma conta designada
de elemento de despesa, cujo valor previsto era de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais),
sendo anulado este valor e o mesmo foi aberto para outra conta com o n‰mero
“33.90.93.00 – indeniza…Œes e institui…Œes”, de forma que estes cr„ditos, que dever‚o ser
pagos quando o contribuinte pagar os impostos municipais em duplicidade ser‚o
empenhados nesta conta, que n‚o houve mudan…a no or…amento, que continua com o
mesmo valor. Por fim, disse que o Jur‡dico da CŽmara Municipal deu parecer favor†vel ao
Projeto de lei, assim como a Comiss‚o de Constitui…‚o, Justi…a e Reda…‚o e a Comiss‚o
de Or…amento, Finan…as e Contabilidade, da qual faz parte e que, segundo seu ponto de
vista, este Projeto de Lei est† correto, n‚o havendo mais o que se discutir. Quando da
vota…‚o do Projeto de lei n€ 27, de 09 de agosto de 2013, 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 vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu a
diretoria da SAB e a Secretaria de Turismo de Bananal pela libera…‚o do espa…o cedido
para os motociclistas no evento realizado neste munic‡pio, tamb„m a prefeitura e
Secretaria de Esportes pelo apoio dado. Agradeceu tamb„m ao moto clube legi‚o do
asfalto pela realiza…‚o do evento de motociclistas em Bananal. Disse que concorda com o
vereador •lvaro no sentido de que o Rancho Grande est† precisando de uma limpeza na
†rea localizada atr†s da igreja pois s‚o apenas 50 metros, disse que foi ao local junto com
um representante da prefeitura e est† disposto a ajudar no que for preciso, ressaltando
que neste local moram muitos idosos. Disse que a professora Lilian „ a ‰nica
especializada no munic‡pio para dar aula a autistas ressaltando que este „ um trabalho
muito dif‡cil e que o munic‡pio precisa de outras professoras com essa capacita…‚o.
Comentou que concorda com a indica…‚o da vereadora Maria Aparecida em rela…‚o •
instala…‚o de quebra molas pela cidade. Agradeceu ao Douglas da Sabesp pela
coloca…‚o de asfalto em ruas que estava necessitando. Comentou que este problema da
falta de postes em algumas ruas „ um problema de f†cil resolu…‚o e que espera que a
prefeitura entre em acordo com a Elektro para resolver o problema. Disse que esteve na
escola Nogueira Cobra conversando com a diretora aparecida Nader e que foi informado
que nesta escola existe um aluno especial, de nome Mateus, que recebe todos os
cuidados necess†rios, mas que na rede social Facebook est† sendo veiculada uma foto
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desta crian…a com sua m‚e que est† dando a entender o contr†rio e que esse aluno est†
necessitando de uma cadeira especial para estudar, mas que a escola j† fez a licita…‚o
para a aquisi…‚o desta cadeira e que daqui a cerca de 40 dias j† estar† sendo entregue
ao aluno. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que tamb„m uma pessoa
deficiente em sua fam‡lia e que est† faltando que as escolas brasileiras tenham melhores
condi…Œes de atender os alunos com deficiƒncia, na forma que a lei determina. Disse que
no projeto de lei do Plano Diretor do Munic‡pio de Bananal sugeriu ao coordenador dos
trabalhos, Dr. Samuel, a coloca…‚o de um item determinando a cria…‚o de um projeto,
dentro das escolas municipais, visando o melhor tratamento dos alunos especiais e que
os desiguais devem ser tratados com desigualdade. Disse que concorda com o vereador
Martins em rela…‚o • cria…‚o de banheiros p‰blicos municipais adaptados para
atendimento dos deficientes f‡sicos. Comentou que quando faz um requerimento, o faz
levando em conta sua necessidade e sua possibilidade. Em rela…‚o ao requerimento que
fez anteriormente ao INSS solicitando atendimento em Bananal, lhe foi respondido em
primeira m‚o que n‚o haveria a possibilidade, mas que procurou os ‹rg‚os superiores
(Minist„rio da Previdƒncia Social), tendo como resposta a marca…‚o de uma reuni‚o para
apresenta…‚o de solu…Œes concretas, por isso apresentou uma Mo…‚o de Agradecimento
ao Minist„rio da Previdƒncia Social, na pessoa do Sr. Garibaldi Filho por esta interven…‚o,
ao INSS e • Prefeita Municipal pelo atendimento de suas solicita…Œes. Disse que uma das
solu…Œes foi a realiza…‚o de pericia m„dica a cada 15 dias, atendimento administrativo
trƒs vezes ao mƒs, e que espera que no futuro seja instalado em Bananal um Posto do
INSS. Parabenizou os vereadores Maria Aparecida e Luiz Mauricio pela visita • escola do
Rancho Grande. Parabenizou o vereador Martins pelo evento dos motociclistas realizado
no Munic‡pio, ressaltando que este tipo de festa tr†s muitos turistas para Bananal e gera
muitos recursos para o Munic‡pio. Desejou uma recupera…‚o da sa‰de das vereadoras
’rika e L‰cia, que n‚o puderam estar presentes nesta Sess‚o. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa tamb„m parabenizou o vereador Martins pelo evento
dos motociclistas realizado no Munic‡pio. Disse que espera que os trabalhos de
recupera…‚o da SAB sejam conclu‡dos muito em breve e agradeceu ao vereador Martins
pela sua contribui…‚o nas melhorias da SAB. Aproveitou a oportunidade para mandar um
abra…o •s vereadoras ’rika e L‰cia, que n‚o puderam estar presentes nesta Sess‚o.
Disse que j† fez esta indica…‚o, porem ressaltou a necessidade de instala…‚o de faixas de
pedestres em pontos de maior movimento no Munic‡pio. Comentou que esteve visitando
as escolas municipais e que foi muito bem recebida pelos alunos. Com a palavra vereador
Luiz Mauricio Coutinho agradeceu a todos que lembraram de seu anivers†rio, ocorrido
nesta semana. Comentou sobre uma indica…‚o apresentada nesta sess‚o onde solicita
servi…o de ro…ada e capina na Rua Ancelmo Siqueira, ao lado da Unidade Mista de
Sa‰de, pois o mato no local est† muito grande. Parabenizou o vereador Martins pelo
evento dos motociclistas realizado no Munic‡pio e tamb„m por sua interven…‚o junto a
Escola Nogueira Cobra, no caso do aluno especial Mateus, ressaltando que no Munic‡pio
existem muitos deficientes e que as escolas tƒm que se adaptar e a esta situa…‚o.
Parabenizou tamb„m o Sr. Jair, Secret†rio Municipal de Educa…‚o pelo F‹rum de
Educa…‚o que ser† em breve realizado no Munic‡pio, pois „ muito importante debater
muitos problemas da educa…‚o municipal. Parabenizou tamb„m a vereadora ’rica por ter
conseguido para Bananal, atrav„s do Circuito Cultural Paulista, a apresenta…‚o do cantor
Jorge Vercilo, ocorrido neste mƒs de Setembro. Com a palavra vereador •lvaro Luiz
Nogueira Ramos disse que apresentou uma indica…‚o • Prefeita Municipal solicitando a
reforma das entradas da ponte do bairro Laranjeiras. Comentou que ficou feliz em saber
que a passarela do Bairro Niter‹i est† sendo reformada, pois era uma demanda da
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popula…‚o daquele local. Disse que em rela…‚o • reforma da passarela do Bairro
CerŽmica, a Prefeitura Municipal est† realizando cota…‚o de pre…os para definir a melhor
forma de recuperar esta passarela que est† muito perigosa. Mandou um abra…o para a
Doma Rosely, devido ao falecimento de seu filho ocorrido no dia anterior a esta Sess‚o.
Parabenizou o vereador Martins pelo evento dos motociclistas realizado no Munic‡pio. Em
seguida, leu uma Nota de Esclarecimento, de autoria do Sr. Anderson Jos„ Fagundes, em
que esclarece a todos sua condi…‚o de professor eventual na rede municipal de ensino do
Munic‡pio de Bananal. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que o
Sr. Anderson Jos„ Fagundes havia lhe pedido, antes desta Sess‚o Ordin†ria, que lesse
sua Nota de Esclarecimento em que esclarece a todos sua condi…‚o de professor
eventual na rede municipal de ensino do Munic‡pio de Bananal, porem n‚o iria ler, pois o
vereador •lvaro j† o fez. Disse que o Sr. Anderson Jos„ Fagundes „ um professor
totalmente qualificado para exercer suas fun…Œes, conforme comprovam os documentos
em anexo • Nota de Esclarecimento apresentada aos vereadores. Parabenizou o
vereador Martins pelo evento dos motociclistas realizado no Munic‡pio, ressaltando que
n‚o „ f†cil organizar este tipo de evento em Bananal e que este tipo de evento gera
muitos recursos para o Munic‡pio. Comentou tamb„m que deseja boas vindas ao Sr.
Odirlei, novo padre de Bananal, destacando que teve a oportunidade de conhecƒ-lo
pessoalmente na quadra de esportes onde joga v“lei. Em seguida, disse que a
recupera…‚o da rodovia SP-247 est† se prestes a se iniciar e que a empresa respons†vel
pelas obras (Souza Compec) est† come…ando a contratar funcion†rios em Bananal, como
ajudantes e pedreiros. Disse que espera que a Prefeita Municipal atenda suas indica…Œes
e as dos outros vereadores, pois s‚o indica…Œes, muitas das vezes, f†ceis de atender.
Disse que o Munic‡pio deveria adquirir algumas †reas, como por exemplo, a
“Fazendinha”, visando a cria…‚o de um polo industrial e a instala…‚o de empresas para a
gera…‚o de empregos para o Munic‡pio. Por fim, desejou uma boa recupera…‚o de sa‰de
para as vereadoras ’rika e L‰cia, ressaltando que esteve recentemente com o Sr.
Alexandre, o primeiro namorado da vereadora ’rika, destacando que o mesmo tamb„m
foi visitar a vereadora, na ocasi‚o de sua interna…‚o no Hospital em Barra Mansa. Com a
palavra vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que fez uma indica…‚o •
Prefeita Municipal, onde solicita a limpeza de um bueiro localizado na descida da Rua
Carlos Pereira da Silva Porto, em confluƒncia com a rua Ernani Gra…a, tendo em vista que
este bueiro capta muita †gua e precisa ser limpado. Disse que fez, h† algum tempo, uma
indica…‚o pedindo a recupera…‚o das passarelas dos Bairros Niter‹i e CerŽmica, e que
constatou que as obras na passarela do Bairro Niter‹i j† come…aram a ser feitas esta
semana e disse tamb„m que fez uma solicita…‚o ao Deputado Federal Ricardo Berzoine
para que destine uma verba para a reforma total das duas passarelas mencionadas.
Parabenizou o vereador Martins e o Sr. Maia pelo evento dos motociclistas realizado no
Munic‡pio recentemente. Por fim, convidou toda a popula…‚o para participarem da
Audiƒncia P‰blica de apresenta…‚o e discuss‚o do projeto de lei que institui o PPA –
Plano Plurianual para o Munic‡pio para o per‡odo 2014/2017, a ser realizada na pr‹xima
segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013 •s 18h00min, no Plen†rio da CŽmara
Municipal de Bananal e desejou boas vindas ao padre Odirlei, o novo padre de Bananal.
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 ordin†ria dia 03 (trƒs) de outubro
de 2013, quinta feira, em hor†rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora ’rika Tereza
Coitinho Affonso, 1€ Secret†rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser†
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 19 de setembro de 2013.
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