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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 17/2013

ATA DA 17• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013. No
dia sete do m…s de novembro de dois mil e treze (07/11/2013), †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 S‰tima Sessˆo
OrdinŠria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L‹cia Helena
Nader GonŒalves Osvaldo Ferreira, Robson do Amaral Rodrigues; Luiz Cosme
Martins de Souza, Maria Aparecida Souza da Costa (2• Secretaria), Luiz Mauricio
Coutinho (Vice – Presidente), „lvaro Luiz Nogueira Ramos e •rika Tereza Coitinho
Affonso (1• Secretaria); A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restriŒŽes.
Ap•s a chamada, havendo n‹mero 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 L•CIA HELENA
NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 134/2013= solicita do Governo do Estado para
que n‚o seja realizada a transposiƒ‚o do Rio Para„ba do Sul sem a devida avaliaƒ‚o e
decis‚o do comit… de bacias hidrogr†ficas do Rio Para„ba do Sul, CEIVAP, CODIVAP e
Regi‚o Metropolitana do Vale do Para„ba; Requerimento n.€ 135/2013= solicita da
Empresa Claro Telefonia M‡vel, estudos no sentido de implantar no distrito de Rancho
Grande e na Serra da Bocaina, em Bananal, torre repetidora de sinal; Requerimento n.€
136/2013= solicita da Empresa TIM Telefonia M‡vel, estudos no sentido de implantar no
distrito de Rancho Grande e na Serra da Bocaina, em Bananal, torre repetidora de sinal;
Requerimento n.€ 137/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal,
requisiƒ‚o junto ao PATEM do mapeamento das †reas de risco do munic„pio de BananalSP; Requerimento n.€ 138/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal,
informaƒˆes quanto ao Plano Municipal de Saneamento; Requerimento n.€ 139/2013=
solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto as
provid…ncias tomadas pela Defesa Civil de Bananal com relaƒ‚o aos moradores e suas
resid…ncias localizadas no “Morro do Niter‡i”; Moƒ‚o n.€ 186/2013= de aplausos, a Ilma.
Sra. Karyna Cl†udia Barros Rodrigues, DD. Secret†ria Municipal de Esportes e sua
equipe, pela realizaƒ‚o do Campeonato Amador – S‹rie Prata e Ouro em Bananal; Moƒ‚o
n.€ 187/2013= de congratulaƒˆes, a Igreja Crist‚ Maranata, pelos seus 45 anos
comemorado no dia 20 de outubro de 2013; Moƒ‚o n.€ 188/2013= de aplausos, ao Ilmo.
Sr. Jose Celso Bueno, DD. Coordenador Geral da Emplasa, pelo trabalho e aƒˆes para o
desenvolvimento sustent†vel da regi‚o metropolitana do vale do para„ba e litoral norte;
Moƒ‚o n.€ 189/2013= de aplausos, a Ilma. Sra. Sandra Maria Carneiro Tutihashi, DD.
Diretora Geral da DRS-XVII em Taubat‹, pelo profissionalismo e excelente apresentaƒ‚o
na 1.Œ reuni‚o da frente parlamentar de vereadores da Regi‚o Metropolitana do Vale do
Para„ba e Litoral Norte, em Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 190/2013= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Maria Ros†lia Rodrigues; Indicaƒ‚o n.€ 269/2013= solicita da Excelent„ssima
Senhora Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza no rio Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 270/2013=
solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutores de
velocidade na av. C‹sar Augusto Gonƒalves e na rua Benedito Vitorino Costa; Indicaƒ‚o
n.€ 271/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de
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campanha de conscientizaƒ‚o que visa chamar a atenƒ‚o da populaƒ‚o quanto a
manutenƒ‚o das ruas limpas, evitando com isso as enchentes; VEREADOR ROBSON
DO AMARAL RODRIGUES: Moƒ‚o n.€ 191/2013= de aplausos, a Ilma. Sra. Karyna
Cl†udia Barros Rodrigues, DD. Secret†ria Municipal de Esportes e sua equipe, pela
realizaƒ‚o do Campeonato Amador em Bananal; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 140/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita
Municipal, informaƒˆes quanto as obras na rua Odorico Rodrigues no bairro Laranjeiras;
Requerimento n.€ 141/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, c‡pia
da planilha de serviƒos da GASE, c‡pia dos moldes do Plano de Trabalho e c‡pia dos
relat‡rios dos serviƒos prestados pela GASE at‹ maio/2013; Requerimento n.€ 142/2013=
solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto a empresa que
substituiu a GASE no per„odo de junho a agosto de 2013; Indicaƒ‚o n.€ 268/2013= solicita
da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, mudanƒa de m‚o dupla para m‚o •nica,
no declive acentuado da rua Odorico Rodrigues at‹ a ponte, no bairro Laranjeiras;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 143/2013= solicita
da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, c‡pia do contrato assinado entre a
Prefeitura Municipal de Bananal e o Grupo CIAP de Belo Horizonte; Requerimento n.€
144/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto ao
n‚o uso de EPIs por funcion†rios da Prefeitura Municipal de Bananal; Indicaƒ‚o n.€
272/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, instalaƒ‚o urgente de
port‚o na E.M.E.F. "PROF.Œ ZENŽBIA P. FERREIRA" e ainda refazer a calƒada em frente
o muro da escola; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Moƒ‚o n.€
192/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Ros†lia Rodrigues; Moƒ‚o n.€
193/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jose Alexandre Ferreira; VEREADOR
ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o n.€ 194/2013= de aplausos, a Igreja Crist‚
Maranata, pelos seus 45 anos comemorado no dia 20 de outubro de 2013; Indicaƒ‚o n.€
273/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, retirada de entulhos e
corte de bambus no rio Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 274/2013= solicita da Excelent„ssima
Senhora Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de bebedouros na E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE
PAULA"; Indicaƒ‚o n.€ 275/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal,
construƒ‚o de quarto e banheiro para atender aos motoristas na E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM
F. DE PAULA"; Indicaƒ‚o n.€ 276/2013= solicita da Excelent„ssima Senhora Prefeita
Municipal, serviƒos de limpeza de valetas e roƒada •s margens da “Estrada •gua
Comprida”; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moƒ‚o n.€ 195/2013= de
agradecimentos, a Secretaria Municipal de Sa•de de Bananal, pela disponibilizaƒ‚o de
funcion†rios no apoio a retirada de um enxame de abelhas de grande porte na torre da
Igreja Matriz em Bananal; Moƒ‚o n.€ 196/2013= de agradecimentos, ao CB PM OLIVEIRA
e ao SD PM CORTES, pela disponibilidade e efici…ncia no trabalho de retirada de um
enxame de abelhas de grande porte na torre da Igreja Matriz em Bananal; Moƒ‚o n.€
197/2013= de agradecimentos, aos Soldados Bombeiros “LIMA” e “PINHO”, pelo trabalho
de retirada de um enxame de abelhas de grande porte na torre da Igreja Matriz em
Bananal; Moƒ‚o n.€ 198/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida
Guedes. Antes de os vereadores solicitarem o uso da palavra, o Presidente da Sess‚o
informou a todos que o requerimento de urg…ncia especial apresentado pelos vereadores
Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, ‘rika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo
Ferreira, referente ao Projeto de Lei n€ 33, de 24 de outubro de 2013, ser† discutido e
votado na Ordem do Dia, separadamente dos demais requerimentos e moƒˆes, que ser‚o
discutidos e votados neste momento da Sess‚o Ordin†ria. Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das moƒˆes apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o,
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solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves iniciou
dizendo que apresentou alguns requerimentos nesta Sess‚o, dentre eles um
requerimento onde requer da PMB, solicitaƒ‚o junto ao PATEM do mapeamento das
†reas de risco do munic„pio de BANANAL-SP, ressaltando que hoje existem casas
constru„das em lugares irregulares, v†rias †reas de risco, sendo necess†rio este
mapeamento por este ‡rg‚o t‹cnico, compat„vel com o Plano Diretor que est† para ser
discutido nesta Casa. Disse tamb‹m que apresentou requerimento solicitando da
Prefeitura Municipal informaƒˆes quanto ao plano municipal de saneamento, destacando
que a partir de janeiro de 2014, ser† necess†rio este plano de saneamento b†sico para
que os mun„cipios recebam recursos de programas espec„ficos relativos a este assunto.
Comentou tamb‹m que apresentou requerimento • Prefeitura Municipal em que solicita
informaƒˆes quanto as provid…ncias tomadas pela defesa civil de bananal com relaƒ‚o
aos moradores e suas resid…ncias localizadas no “Morro do Niter‡i”, tendo em vista que o
per„odo de chuvas est† chegando novamente e s‚o necess†rias atitudes concretas para
resolver os problemas dos moradores desta localidade. Disse tamb‹m que apresentou
requerimento solicitando do Governo do Estado para que n‚o seja realizada a
transposiƒ‚o do Rio Para„ba Do Sul sem a devida avaliaƒ‚o e decis‚o do comit… de
bacias hidrogr†ficas do Rio Para„ba Do Sul, CEIVAP, CODIVAP e regi‚o metropolitana do
Vale Do Para„ba, destacando que este requerimento ‹ uma c‡pia de um requerimento de
um vereador de S‚o Jos‹ dos Campos, tendo em vista a import’ncia do tema. Por fim,
comentou que apresentou um requerimento em que solicita da empresa Claro Telefonia
M‡vel, estudos no sentido de implantar no distrito de Rancho Grande e na Serra Da
Bocaina, em Bananal, torre repetidora de sinal, ressaltando que j† fez requerimento de
igual teor endereƒado • empresa Vivo e tamb‹m • Tim Telefonia m‡vel e que mandar†
tamb‹m para a empresa Oi. Em seguida, comentou brevemente sobre a Moƒ‚o De
Congratulaƒˆes apresentada a Igreja Crist‚ Maranata, pelos seus 45 anos comemorados
no dia 20 de outubro de 2013, bem como comentou tamb‹m sobre a Moƒ‚o De Aplausos
apresentada ao Ilmo. Sr. Jose Celso Bueno, DD. Coordenador Geral da Emplasa, pelo
excelente trabalho, profissionalismo e aƒˆes para o desenvolvimento sustent†vel da
regi‚o metropolitana do vale do para„ba e litoral norte. Ato cont„nuo, teceu breves
coment†rios em relaƒ‚o • Moƒ‚o De Aplausos apresentada • Ilma. Sra. Karyna Cl†udia
Barros Rodrigues, DD. Secret†ria Municipal de Esportes, pela realizaƒ‚o do Campeonato
Amador – S‹rie Prata e Ouro, que aconteceu no dia 03 de novembro de 2013 no Est†dio
Municipal Jo‚o Avelar. Por fim, falou brevemente sobre a Moƒ‚o De Aplausos
apresentada • Ilma. Sra. Sandra Maria Carneiro Tutihashi, DD. Diretora Geral da DRSXVII em Taubat‹, pelo profissionalismo e excelente apresentaƒ‚o no munic„pio de
Bananal, na primeira reuni‚o da frente parlamentar de vereadores da Regi‚o
Metropolitana do Vale do Para„ba e Litoral Norte, destacando a capacidade profissional da
referida pessoa, que ‹ uma grande l„der na regi‚o e comentou brevemente tamb‹m sobre
a “Moƒ‚o De Pesar” apresentada pelo falecimento da Sra. Maria Ros†lia Rodrigues,
ocorrido recentemente. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins disse que
apresentou requerimento em que solicita da PMB, c‡pia do contrato assinado entre a
PMB e o grupo CIAP de Belo Horizonte, ressaltando que o Poder Executivo est† cedendo
servidores municipais para trabalharem nesta mencionada empresa privada, sem fornecer
sequer uniforme para eles, e que solicita que seja remetida c‡pia deste requerimento ao
Minist‹rio P•blico de Bananal. Disse tamb‹m que apresentou requerimento • Prefeitura
Municipal em que requer da PMB, informaƒˆes quanto ao n‚o uso de EPIS por
funcion†rios da prefeitura municipal de bananal, em especial os funcion†rios que
recolhem lixo e demais funcion†rios que est‚o expostos a acidentes e doenƒas. Em
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aparte, a vereadora ‘rika disse que tamb‹m j† apresentou requerimento • Prefeitura
Municipal referente • necessidade de uso de EPI”s, principalmente os servidores que
trabalham com lixo. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que
apresentou requerimento onde solicita da PMB, informaƒˆes quanto as obras na Rua
Odorico Rodrigues no Bairro Laranjeiras, ressaltando que existe um recurso no valor de
R$ 110 mil que inicialmente seria utilizado na construƒ‚o de uma academia para o
Condom„nio M†rio Covas, mas que por problemas na averbaƒ‚o do mencionado
condom„nio, tal recurso ficou destinado • melhorias na rua que d† acesso ao Condom„nio
e que nesta ‹poca de chuvas esta rua ‹ muito perigosa, necessitando de obras e
melhorias para aumentar a seguranƒa dos moradores do local. Disse tamb‹m que
apresentou requerimento em que solicita da PMB, c‡pia da planilha de serviƒos da GASE,
c‡pia dos moldes do plano de trabalho e c‡pia dos relat‡rios dos serviƒos prestados pela
GASE at‹ maio/2013. Disse tamb‹m que fez um requerimento em que solicita da
Prefeitura Municipal informaƒˆes quanto a empresa que substituiu a GASE no per„odo de
junho a agosto de 2013, ressaltando que esta ‹ a funƒ‚o do vereador, de fiscalizar e
cobrar o correto funcionamento da Administraƒ‚o p•blica e o destino dos recursos
p•blicos e poder dar satisfaƒ‚o • populaƒ‚o. Por fim disse que n‚o apresentou nenhuma
Moƒ‚o de Pesar, mas cumprimenta o vereador Robson pelo falecimento de sua av‡,
Dona Maria, que faleceu recentemente, bem como pelo falecimento da Sra. Gl‡rinha, m‚e
do Sr. Niltinho, que mora em uma cidade do Norte, que n‚o sabe ao certo o endereƒo,
mas que fique registrado seus sentimentos • familia em relaƒ‚o a este falecimento.
Colocados em votaƒ‚o os requerimentos e moƒˆes, 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 Resoluƒ‚o n€ 06, de 15 de outubro de 2013,
- “dispˆe sobre a prorrogaƒ‚o do prazo de funcionamento da Comiss‚o Tempor†ria de
Assuntos Relevantes, institu„da pela Resoluƒ‚o n€ 01, de 25 de marƒo de 2013, para
proceder a revis‚o do Regimento Interno da C’mara de Vereadores e d† outras
provid…ncias.” Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013 – “Estabelece o Plano
Plurianual do Munic„pio para o per„odo 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da
Administraƒ‚o P•blica Municipal para o exerc„cio de 2014”. Emenda Aditiva n€ 04 ao
Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria da vereadora L•cia Helena
Nader Gonƒalves. Emenda Modificativa n€ 05 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto
de 2013, de autoria da vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves. Emenda Modificativa n€
06 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria da vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves. Emenda Modificativa n€ 07 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de
agosto de 2013, de autoria da vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves. Emenda Aditiva
n€ 08 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria da vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves. Emenda Aditiva n€ 09 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto
de 2013, de autoria da vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves. Emenda Modificativa n€
10 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria da vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves. Emenda Aditiva n€ 11 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto
de 2013, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira. Emenda Modificativa n€ 12 ao Projeto
de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira. Emenda
Modificativa n€ 13 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria do
vereador Osvaldo Ferreira. Emenda Modificativa n€ 14 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de
agosto de 2013, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira. Ato cont„nuo, o Presidente da
Sess‚o, Vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira colocou em votaƒ‚o, segundo
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o que determina o artigo 193 do Regimento Interno, o requerimento de urg…ncia especial
apresentado pelos vereadores Jos‹ Eduardo Costa Gomes De Oliveira, ‘rika Tereza
Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira, para a inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei
n€ 33, de 24 de outubro de 2013, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores
vereadores. Logo em seguida • aprovaƒ‚o do requerimento, o Presidente designou o
vereador Osvaldo Ferreira como relator para elaborar o parecer do projeto de lei inserido
na Ordem do Dia por meio do requerimento de urg…ncia especial, suspendendo a Sess‚o
Ordin†ria por 30 (trinta) minutos. Decorrido este prazo, os trabalhos foram retomados e o
Vereador Osvaldo Ferreira, relator especial do Projeto de Lei n€ 33, de 24 de outubro de
2013, solicitou e fez uso da palavra consignando que o artigo 194 do Regimento Interno
da C’mara possibilita que o Relator faƒa o Parecer de forma escrita ou oral e que o far†
de forma oral. Disse que este Projeto de Lei de autoria do Executivo chegou • C’mara
Municipal com pedido de urg…ncia especial e que o requerimento foi devidamente
assinado por tr…s vereadores, como determina o Regimento interno, que este
requerimento foi aprovado pelos Srs. Vereadores, possibilitando a discuss‚o e votaƒ‚o
deste projeto de lei que autoriza o Executivo a celebrar conv…nio com o Estado de S‚o
Paulo para a execuƒ‚o de serviƒos de prevenƒ‚o e extinƒ‚o de inc…ndios, busca,
salvamento e outros trabalhos no ’mbito de atuaƒ‚o do Corpo de Bombeiros. Disse que
leu o Parecer jur„dico em relaƒ‚o a este Projeto de Lei, que ‹ favor†vel • legalidade e sua
constitucionalidade, lendo a conclus‚o do referido Parecer, destacando acompanhar a
conclus‚o deste Parecer Jur„dico. Ato Cont„nuo, o Presidente colocou em discuss‚o o
Projeto de Lei n€ 33, de 24 de outubro de 2013. Em seguida, solicitou e fez uso da palavra
Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que n‚o ‹ contra este Projeto de Lei e
nem ‹ contra a assinatura de conv…nio pelo Executivo, mas que este Conv…nio gerar†
gasto para a Prefeitura, que n‚o est† previsto no Plano Plurianual, que ser† votado nesta
presente Sess‚o, e tamb‹m n‚o est† previsto este gasto com este conv…nio no
Orƒamento do Munic„pio, que acredita que este projeto de lei deveria ter seguido a
tramitaƒ‚o normal, mas que entende que por ser uma quest‚o de urg…ncia especial, de
necessidade de conv…nio com o Corpo de Bombeiros, disse ser favor†vel a aprovaƒ‚o
deste projeto de lei, ressaltando que este ‹ um projeto que se deve ter um pouco de
atenƒ‚o, pois o conv…nio ser† v†lido por 30 anos. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso disse que tamb‹m vota favor†vel a este projeto, pois geograficamente o
Munic„pio est† em uma situaƒ‚o desfavorecida em relaƒ‚o • localizaƒ‚o da base do
Corpo de Bombeiros mais pr‡xima, que est† localizada no Munic„pio de Cruzeiro, que o
Munic„pio possui uma †rea grande muito grande de proteƒ‚o ambiental, uma grande
Unidade de Conservaƒ‚o Ambiental, al‹m de possuir muitas RPPN’s, que atraem muitos
turistas para a regi‚o, o que justifica a presenƒa de uma base do Corpo de Bombeiros no
munic„pio para atender a eventuais ocorr…ncias. Disse tamb‹m que existe um Posto de
Combust„veis no centro hist‡rico da cidade, que justifica a necessidade da instalaƒ‚o de
uma base dos Bombeiros no Munic„pio. Em aparte, vereadora L•cia questionou como
ser† montada esta base do Corpo de Bombeiros, se ser‚o apenas dois bombeiros para
uma extens‚o territorial imensa, de que forma ser† feito isto e tamb‹m a quest‚o jur„dica
deve ser discutida, disse tamb‹m que n‚o discute o gasto, pois ‹ de responsabilidade da
Prefeitura Municipal, destacando que tudo deve ser votado dentro da legalidade e que
estes gastos deveriam estar previstos dentro do Plano Plurianual e do Orƒamento do
Munic„pio. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que ‹ muito claro
e objetivo e que a Prefeitura tem gastado muito dinheiro • toa e que um Corpo de
Bombeiros ‹ sempre importante em qualquer munic„pio e que a Prefeitura deve aplicar
recursos no Corpo de Bombeiros e deixar de gastar recursos com outros assuntos sem
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necessidade. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que ratifica as palavras dos
demais vereadores que j† falaram, que o Munic„pio possui muitas casas hist‡ricas, que
s‚o construƒˆes antigas muito propensas a fogo, e que ‹ preocupaƒ‚o de todos o fato de
n‚o possuir Corpo de Bombeiros para dar suporte quando necess†rio, que e muito
importante esta quest‚o, que j† foi discutida em momentos anteriores, que a preocupaƒ‚o
da Vereadora L•cia ‹ certa, mas que os vereadores est‚o aprovando apenas o conv…nio,
e que a classificaƒ‚o da despesa ‹ por conta do Mun„cipio e que vota favor†vel ao Projeto
de Lei. Com a palavra Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda
com todos os demais vereadores, pois considera indispens†vel a presenƒa dos
Bombeiros no Munic„pio, pois pessoalmente j† passou por uma situaƒ‚o de inc…ndio em
sua propriedade e reconhece esta necessidade da populaƒ‚o. Com a palavra vereador
Luiz Maur„cio Coutinho disse tamb‹m ser favor†vel • aprovaƒ‚o do Projeto de Lei em
discuss‚o, devido ao fato de o Munic„pio ter um posto de gasolina no centro da cidade,
que ser† de grande valia o Corpo de Bombeiros em nossa Cidade, respeitando as
colocaƒˆes da vereadora L•cia. Quando da votaƒ‚o do Projeto de lei n€ 33, de 24 de
outubro de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Posto em discuss‚o o Projeto
de Resoluƒ‚o n€ 06, de 15 de outubro de 2013, que “dispˆe sobre a prorrogaƒ‚o do prazo
de funcionamento da Comiss‚o Tempor†ria de Assuntos Relevantes, institu„da pela
Resoluƒ‚o n€ 01, de 25 de marƒo de 2013, para proceder a revis‚o do Regimento Interno
da C’mara de Vereadores e d† outras provid…ncias”, solicitou e fez uso da palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que como relator da Comiss‚o, juntamente com o
vereador Luiz Maur„cio, est‚o participando efetivamente das reuniˆes para a discuss‚o e
revis‚o do Regimento Interno, que est‚o participando tamb‹m destas reuniˆes o Dr.
M†rcio, Dr. Flaviano, Dr. Tadeu, al‹m da Consultora Jur„dica da C’mara, Dra. Sarah, e
este Regimento est† necessitando de muitas alteraƒˆes, uma vez que est† defasado face
as in•meras legislaƒˆes que surgiram desde a sua votaƒ‚o nos anos 90, que o trabalho ‹
†rduo, mas que a comiss‚o tem feito o poss„vel para realizar um bom trabalho, de forma
que existe esta necessidade de prorrogar o prazo para que a Comiss‚o continue estes
trabalhos. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que tamb‹m
vota favor†vel a aprovaƒ‚o do projeto de resoluƒ‚o em discuss‚o porque estava
preocupada que este Regimento fosse votado ainda este ano, assim como ocorreu
quando da revis‚o da lei Org’nica, que ‹ muito importante conhecer o Regimento Interno
e se realizar este trabalho. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Resoluƒ‚o n€ 06, de 15 de
outubro de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Posta em discuss‚o a Emenda
Aditiva n€ 04 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria da vereadora
L•cia Helena Nader Gonƒalves, solicitou e fez uso da palavra vereadora L•cia Helena
Nader Gonƒalves disse que gostaria que as emendas de sua autoria fossem discutidas
em bloco, sendo respondido pelo Presidente que as emendas s‚o relativas a aƒˆes e
Secretarias diferentes e as do vereador Osvaldo s‚o pertinentes • mesma mat‹ria. Em
seguida, vereadora L•cia disse que o PPA s‚o aƒˆes que o Executivo deve fazer de 2014
a 2017, que pegar† o primeiro ano de administraƒ‚o do pr‡ximo prefeito municipal, que
este ano esta sendo cumprido o PPA aprovado na Legislatura passada, que o PPA
deveria ser votado para os quatro anos do Prefeito, de forma que ele possa se posicionar
e realizar aƒˆes dentro de sua administraƒ‚o, que esta emenda de sua autoria ao anexo
III do PPA, onde est† previsto Secretaria Municipal de Sa•de, no item relativo ao recurso
de R$ 46mil previstos para aƒˆes voltadas aos narc‡ticos e alco‡licos an”nimos, fosse
inclu„do o apoio •s pessoas com c’ncer, visto que hoje possuem muitos pacientes no
Munic„pio que dependem deste tratamento. Em aparte, vereador Robson questionou
como s‚o divididos dos valores, sendo respondido pela vereadora L•cia que os valores
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n‚o s‚o importantes, pois o mais importante ‹ a previs‚o das aƒˆes no PPA. Quando da
votaƒ‚o, em primeiro turno, da Emenda Aditiva n€ 04 ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de
agosto de 2013, foi a mesma aprovada por unanimidade. Postas em discuss‚o as demais
Emendas ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria da vereadora
L•cia Helena Nader Gonƒalves, quais sejam: Emenda Modificativa n€ 05, Emenda
Modificativa n€ 06, Emenda Modificativa n€ 07, Emenda Aditiva n€ 08, Emenda Aditiva n€
09 e Emenda Modificativa n€ 10, solicitou e fez uso da palavra a autora das mencionadas
Emendas, vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves, disse que em relaƒ‚o • Emenda
Modificativa n€ 05, solicita a modificaƒ‚o da seguinte atividade no planejamento
governamental constante do Anexo III do Projeto de Lei em quest‚o: Unidade Executora –
Secretaria da Assist…ncia Social – para que a atividade desta Secretaria seja apoiar o
N•cleo dos alco‡licos an”nimos e o N•cleo dos Narc‡ticos an”nimos. Em seguida, disse
que a Emenda Modificativa n€ 06 busca acrescentar, • atividade no planejamento
governamental constante do Anexo III da PPA a construƒ‚o de moradias rurais com
CDHU (obras) para as fam„lias de trabalhadores que, de forma geral, est‚o ligadas •
atividade rural, residentes na †rea rural ou urbana do Munic„pio de Bananal, as quais
precisam de atenƒ‚o espec„fica, do mesmo tipo dado • construƒ‚o de casas populares.
Com relaƒ‚o • Emenda Modificativa n€ 07, disse que esta emenda busca acrescentar •
atividade no planejamento governamental constante do Anexo III da PPA, o embutimento
de fios com o objetivo de contribuir para tornar a cidade visualmente mais agrad†vel
porque torna invis„veis as fiaƒˆes el‹tricas e de telefonia e rede de cabos em geral. Em
seguida, disse que a Emenda Aditiva n€ 08 busca acrescentar • atividade no
planejamento governamental constante do Anexo III da PPA a implementaƒ‚o do Projeto
do Trem Tur„stico e do Telef‹rico, para o incentivo do turismo no Munic„pio de Bananal.
Ato cont„nuo, explicou que a Emenda Aditiva n€ 09 busca acrescentar, • atividade no
planejamento governamental constante do Anexo III da PPA a manutenƒ‚o da iluminaƒ‚o
p•blica, que se tornou tarefa dos Prefeitos desde 2010 quando a Ag…ncia Nacional de
Energia El‹trica (ANEEL) publicou uma resoluƒ‚o que transferiu para os munic„pios a
responsabilidade pelas redes de iluminaƒ‚o p•blica, o que significa que as Prefeituras s‚o
respons†veis pela troca de l’mpadas e outros reparos para que todos os espaƒos
p•blicos da cidade sejam bem iluminados. Por fim, em relaƒ‚o • Emenda Modificativa n€
10, disse que esta emenda busca acrescentar • atividade no planejamento governamental
constante do Anexo III da PPA, a construƒ‚o de moradias rurais com CDHU (obras e
limpezas) para fam„lias de trabalhadores que, de forma geral, est‚o ligadas • atividade
rural, residentes na †rea rural ou urbana do Munic„pio, as quais precisam de atenƒ‚o
espec„fica, do mesmo tipo dado • construƒ‚o de casas populares, conforme j† exposto na
emenda modificativa n€ 06 ao PPA. Quando da votaƒ‚o, em primeiro turno, da Emenda
Modificativa n€ 05, Emenda Modificativa n€ 06, Emenda Modificativa n€ 07, Emenda
Aditiva n€ 08, Emenda Aditiva n€ 09 e Emenda Modificativa n€ 10 ao Projeto de Lei n€ 026,
de 01 de agosto de 2013, foram as mesmas aprovadas por unanimidade. Colocadas em
discuss‚o as Emendas ao Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, de autoria do
Vereador Osvaldo Ferreira, quais sejam: Emenda Aditiva n€ 11, Emenda Modificativa n€
12, Emenda Modificativa n€ 13 e Emenda Modificativa n€ 14, solicitou e fez uso da palavra
vereador Osvaldo Ferreira disse que a Emenda Aditiva n€ 11 busca acrescentar, como
unidade Executora, o Fundo Municipal dos Direitos da Crianƒa e do Adolescente
(FMDCA), e, como atividade, a manutenƒ‚o de suas atividades, no planejamento
governamental constante do Anexo III do Projeto de lei do PPA, para que sejam criadas
condiƒˆes de administraƒ‚o dos recursos destinados ao desenvolvimento das aƒˆes de
atendimento • crianƒa e ao adolescente e de doaƒ‚o de parte do imposto de renda ao
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fundo em quest‚o. Com relaƒ‚o • Emenda Modificativa n€ 12, disse que esta Emenda
tem por objetivo modificar a Unidade Executora de Assist…ncia Social relacionada ao
atendimento • crianƒa e ao Adolescente no planejamento governamental constante do
Anexo III do Projeto de Lei do PPA. Em seguida, disse que as Emendas Modificativas n€
13 e n€ 14 tamb‹m decorrem da Emenda n€ 11, para buscar a modificaƒ‚o da Unidade
Executora das atividades de Assist…ncia Social relativas ao atendimento da crianƒa e do
adolescente no Munic„pio. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso
parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pelas Emendas propostas ao PPA e disse que
concorda com esta quest‚o de o contribuinte do imposto de renda poder doar parte deste
recurso para o Fundo Municipal dos Direitos da Crianƒa e do Adolescente (FMDCA). Com
a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves parabenizou o vereador Osvaldo
Ferreira pelas Emendas propostas ao PPA destinadas ao melhor atendimento •s crianƒas
e adolescentes, que em sua primeira legislatura teve a oportunidade de conseguir uma
emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a Casa da Crianƒa de Bananal, e que
isso ajudou muito na realizaƒ‚o dos trabalhos daquela instituiƒ‚o. Com a palavra
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que fica feliz em saber que ‹ poss„vel
ajudar a Casa da Crianƒa atrav‹s de doaƒ‚o para o CNPJ, inclusive atrav‹s do sistema
da Nota Fiscal Paulista. Quando da votaƒ‚o, em primeiro turno, da Emenda Aditiva n€ 11,
Emenda Modificativa n€ 12, Emenda Modificativa n€ 13 e Emenda Modificativa n€ 14 ao
Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, foram as mesmas aprovadas por
unanimidade. Posto em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, que
“Estabelece o Plano Plurianual do Munic„pio para o per„odo 2014 a 2017 e define as
metas e prioridades da Administraƒ‚o P•blica Municipal para o exerc„cio de 2014”,
solicitou e fez uso da palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que este projeto de lei
delimita metas para o per„odo 2014 a 2017 e que tecer† mais coment†rios quando da
discuss‚o em segundo turno deste projeto de lei. Com a palavra vereadora L•cia Helena
Nader Gonƒalves disse que alguns itens constantes neste PPA, tais como construƒ‚o de
centro de imagens e diagn‡stico, aquisiƒ‚o de mobili†rio e equipamentos hospitalares,
implantaƒ‚o de centro psicossocial s‚o aƒˆes interessantes e que realmente o Munic„pio
necessita e que por isso ‹ favor†vel • aprovaƒ‚o deste projeto de lei em primeiro turno.
Quando da votaƒ‚o, em primeiro turno, do Projeto de Lei n€ 026, de 01 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 Robson do Amaral
Rodrigues disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos • Secret†ria Municipal de
Esporte e Lazer SrŒ Karyna Claudia Barros Rodrigues e seus funcion†rios pela brilhante
organizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2013. Em seguida, comentou
que nesta semana se iniciou uma campanha voltada • conscientizaƒ‚o para a prevenƒ‚o
do c’ncer de pr‡stata, que o „ndice de crescimento desta doenƒa ‹ muito grande, que
esta doenƒa comeƒa a surgir a partir dos 38 ou 40 anos de idade, ressaltando a
necessidade de todos os homens nesta faixa et†ria a frequentarem um m‹dico
especialista urologista com o objetivo de prevenƒ‚o da doenƒa. Por fim, ressaltou a
import’ncia de se ter aprovado o projeto de lei referente ao Conv…nio do munic„pio com o
Corpo de Bombeiros. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves ressaltou
a necessidade da conscientizaƒ‚o da populaƒ‚o referente ao c’ncer de pr‡stata,
conforme j† falou o vereador Robson. Em seguida, comentou sobre uma indicaƒ‚o
apresentada • Prefeitura Municipal onde solicita serviƒos de limpeza no Rio Bananal. Ato
cont„nuo, disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura Municipal em que solicita
instalaƒ‚o de redutores de velocidade (quebra-molas) em locais que especifica,
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principalmente no Bairro Cer’mica e no Bairro Vila Bom Jardim. Disse tamb‹m que
apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura Municipal em que SOLICITA A realizaƒ‚o de
campanha de conscientizaƒ‚o que visa chamar a atenƒ‚o da populaƒ‚o quanto a
manutenƒ‚o das ruas limpas, evitando com isso as enchentes. Comentou tamb‹m que
far† um oficio ao CONDEPHAAT relativo a um poste que foi instalado em frente a
Pharmacia popular, que impede a passagem das pessoas e atrapalha a visualizaƒ‚o dos
pr‹dios hist‡ricos. Comentou brevemente sobre as interrupƒˆes de energia el‹trica que
est‚o ocorrendo frequentemente em Bananal, ocasionando v†rios problemas •
populaƒ‚o, destacando que j† fez requerimento • ANEEL relativo a este problema da
empresa concession†ria Elektro. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso
disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura municipal em que solicita mudanƒa de
m‚o dupla para m‚o •nica, no declive acentuado da Rua Odorico Rodrigues at‹ a ponte,
no Bairro Laranjeiras, com o objetivo de aumentar a seguranƒa dos pedestres naquele
local. Disse tamb‹m que os moradores do Bairro Cantagalo est‚o reclamando da
velocidade dos caminhˆes que est‚o trafegando pelo referido bairro para realizar
trabalhos na SP-247. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeita Municipal em que solicita instalaƒ‚o urgente de
port‚o na E.M.E.F. "Prof.Œ Zen‡bia P. Ferreira" e ainda refazer a calƒada em frente o muro
da escola, pois o acesso • escola ‹ prec†rio e dificulta a passagem de alunos que utilizam
cadeira de rodas. Disse que concorda com a necessidade de se resolver este problema
de alta velocidade dos caminhˆes da empresa Souza Compec que coloca em risco a vida
dos moradores do bairro Cantagalo. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que o
INSS est† funcionando em Bananal conforme foi combinado em reuni‚o realizada nesta
C’mara Municipal. Disse que ‹ preciso exigir da Elektro melhorias na qualidade do
fornecimento de energia el‹trica no Munic„pio. Comentou brevemente sobre os
falecimentos ocorridos recentemente no Munic„pio, principalmente em relaƒ‚o • Dona
Maria, av‡ do vereador Robson e a m‚e do Sr.Niltinho. Com a palavra vereador •lvaro
Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos a Igreja Crist‚
Maranata, pelos seus 45 anos comemorados no dia 20 de outubro de 2013. Em seguida,
disse que concorda com a vereadora L•cia em relaƒ‚o • necessidade da instalaƒ‚o de
quebra-molas em algumas ruas da cidade. Em seguida, parabenizou a Prefeita Municipal
em relaƒ‚o ao empenho pessoal na requisiƒ‚o do Corpo de Bombeiros para a retirada de
um enxame de abelhas da Igreja Matriz de Bananal. Em seguida, disse que apresentou
uma indicaƒ‚o em que solicita construƒ‚o de quarto e banheiro para atender aos
motoristas na E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De Paula". Disse tamb‹m que apresentou uma
indicaƒ‚o onde solicita instalaƒ‚o de bebedouros na E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De Paula".
Posteriormente, comentou que apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita retirada de
entulhos e corte de bambus no Rio Bananal. Ato cont„nuo, comentou que apresentou uma
indicaƒ‚o em que solicita serviƒos de limpeza de valetas e roƒada •s margens da
“Estrada •gua Comprida”, a pedido de moradores daquela localidade. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa agradeceu • Prefeita Municipal pelo trabalho
de retirada das abelhas. Em seguida, disse que o port‚o da escola Zen‡bia ser† em
breve reformado, conforme lhe foi informado pela Diretora da mencionada escola, Sra.
Mercedes. Disse que concorda com esta quest‚o relativa a necessidade de se resolver o
problema da alta velocidade dos caminhˆes que est‚o a serviƒo da empresa Souza
Compec. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho iniciou parabenizando o
vereador Osvaldo pela vice-presid…ncia da Casa da Crianƒa, pelas Emendas
apresentadas ao PPA nesta Sess‚o Ordin†ria. Parabenizou tamb‹m a Secret†ria de
Esportes SrŒ Karyna Claudia Barros Rodrigues e seus funcion†rios pela brilhante
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organizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2013. Ressaltou a
import’ncia da necessidade de conscientizaƒ‚o dos homens em relaƒ‚o ao c’ncer de
pr‡stata, lembrando a Campanha Novembro Azul, iniciada recentemente. Comentou
brevemente sobre os falecimentos ocorridos recentemente no Munic„pio, dizendo que
apresentou Moƒ‚o de Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Ros†lia Rodrigues, do Sr.
Jose Alexandre Ferreira e da Sra. Maria Aparecida Guedes. Disse tamb‹m que
apresentou uma Moƒ‚o de Agradecimentos aos soldados bombeiros “Lima” e “Pinho”,
pelo trabalho de retirada de um enxame de abelhas de grande porte na torre da Igreja
Matriz de nosso munic„pio. Com a palavra Vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira parabenizou a Secret†ria de Esportes SrŒ Karyna Claudia Barros Rodrigues e
seus funcion†rios pela brilhante organizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol de
Campo 2013. Parabenizou tamb‹m os vereadores pelo n„vel de discuss‚o dos projetos
de leis e demais proposiƒˆes em tramitaƒ‚o nesta Casa. 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 21 (vinte e um) de novembro 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, 07 de novembro de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secret†rio: __________________________________________
Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secret†rio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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