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1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 18/2013

ATA DA 18• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2013. No
dia vinte e um do m…s de novembro de dois mil e treze (21/11/2013), †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 Oitava 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; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŠria), „lvaro Luiz Nogueira Ramos e •rika Tereza Coitinho
Affonso (1• SecretŠria); Ausentes os vereadores Robson do Amaral Rodrigues e
Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente). 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 MARIA
APARECIDA SOUZA DA COSTA: Moƒ‚o n.€ 199/2013= de agradecimento, a Exma. Sra.
Prefeita Municipal, pelo inicio dos serviƒos de limpeza no bairro Vila Bom Jardim, que
tanto j„ foram solicitados pelos Nobres Edis da Casa; Indicaƒ‚o n.€ 277/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, demarcaƒ‚o de algumas ruas de nossa cidade com a
“faixa de pedestres”; Indicaƒ‚o n.€ 278/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
colocaƒ‚o de cascalho em rua localizada no final do “Timbor‡”, na Palha, em frente a
casa da Sra. Tereza Nicolau; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Moƒ‚o
n.€ 200/2013= de agradecimento, ao Ilmo. Sr. Douglas Josˆ Guedes Guarizzi, DD.
Gerente Local da SABESP, pelos relevantes serviƒos prestados a populaƒ‚o de Bananal,
especialmente na Vila Bom Jardim; Moƒ‚o n.€ 201/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr.
M„rcio Luiz Franƒa Gomes, DD. Deputado Federal, pela conquista do caminh‚o
basculante para o munic‰pio de Bananal, junto ao Ministˆrio do Desenvolvimento Agr„rio
– CEF, no valor de R$172.000,00; Moƒ‚o n.€ 202/2013= de aplausos, ao Manchester F.
C., pela conquista do campeonato municipal 2013 – sˆrie ouro; Moƒ‚o n.€ 203/2013= de
aplausos, ao Ilmo. Sr. Robˆrio Rodrigues de Melo, pela bel‰ssima reforma da antiga
fachada da “Pharm„cia Popular de Bananal”, mantendo suas antigas caracter‰sticas;
Indicaƒ‚o n.€ 279/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibilizaƒ‚o de
mˆdico por um per‰odo maior no distrito de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 280/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, demarcaƒ‚o de faixa amarela em frente a
resid‡ncia da Sra. Terezinha, na rua Boa Esperanƒa, na Palha; Indicaƒ‚o n.€ 281/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de aparelhos de ar condicionado em
todas as salas das escolas municipais. Quando da discuss‚o dos requerimentos e das
moƒŠes apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da
palavra: vereador Luiz Cosme Martins de Souza iniciou comentando sobre a Moƒ‚o de
Agradecimento apresentada ao Ilmo. Sr. Douglas Josˆ Guedes Guarizzi, DD. gerente
local da Sabesp, por n‚o medir esforƒos no pronto atendimento aos pedidos deste
Vereador, sempre pensando no melhor para a populaƒ‚o de Bananal. Em seguida, falou
brevemente sobre a Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao Ilmo. Sr. Robˆrio Rodrigues de
Melo, pela bel‰ssima reforma da fachada da antiga “Pharm„cia Popular de Bananal”,
mantendo suas antigas caracter‰sticas. Comentou tambˆm sobre a Moƒ‚o de Aplausos
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apresentada ao Clube de Futebol Manchester, pela conquista do campeonato Municipal
2013 – sˆrie ouro, ressaltando a import‹ncia que este campeonato amador de futebol tem
para o Munic‰pio de Bananal. Falou tambˆm sobre uma Moƒ‚o de Agradecimento
apresentada ao Exmo. Sr. M„rcio Luiz Franƒa Gomes, DD. Deputado Federal, pela
conquista do caminh‚o basculante para o Munic‰pio de Bananal, junto ao Ministˆrio do
Desenvolvimento Agr„rio – CEF, no valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil
reais). Disse tambˆm sobre uma indicaƒ‚o feita Œ Prefeitura Municipal de Bananal onde
solicita a instalaƒ‚o de aparelhos de ar condicionado em todas as salas das escolas
municipais, tendo em vista que o calor est„ muito forte e dificulta o aprendizado dos
alunos das escolas municipais em nosso Munic‰pio. Em seguida, comentou brevemente
sobre uma indicaƒ‚o feita Œ Prefeitura Municipal onde solicita demarcaƒ‚o de faixa
amarela nos locais que especifica na indicaƒ‚o, a fim de evitar o estacionamento de
ve‰culos em locais que atrapalham a circulaƒ‚o dos pedestres. Por fim, falou sobre uma
indicaƒ‚o apresentada Œ Prefeita Municipal onde solicita disponibilizaƒ‚o de mˆdico por
um per‰odo maior no Distrito de Rancho Grande, ressaltando que atualmente o mˆdico
que atende no mencionado local permanece l„ por pouco tempo, n‚o sendo suficiente
para atender a todos que necessitam de atendimento e que, por isso, solicita uma
perman‡ncia do mˆdico por um per‰odo maior na citada localidade. Colocados em
votaƒ‚o os requerimentos e moƒŠes, 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€ 05, de 01 de agosto de 2013 “D„ denominaƒ‚o oficial ao Plen„rio da C‹mara Municipal de Bananal” (Autoria: Mesa
Diretora da C‹mara Municipal de Bananal); Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de
2013 – “dispŠe sobre o Orƒamento Geral do Munic‰pio para o exerc‰cio de 2014”; Emenda
Aditiva n€ 15, Emenda Modificativa n€ 16, Emenda Modificativa n€ 17, Emenda
Modificativa n€ 18, Emenda Aditiva n€ 19, Emenda Aditiva n€ 20, Emenda Modificativa n€
21 e Emenda Modificativa n€ 22 ao Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013
(Autoria: Vereadora L•cia H. N. Gonƒalves); Emenda Modificativa n€ 23 e Emenda Aditiva
n€ 24 ao Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013 (Autoria: Vereador Osvaldo
Ferreira). Ato Cont‰nuo, o Presidente vereador Josˆ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
colocou em discuss‚o o Projeto de Resoluƒ‚o n€ 05, de 01 de agosto de 2013, de autoria
da Mesa Diretora da C‹mara Municipal de Bananal, e iniciou fazendo uso da palavra,
lendo a justificativa do referido Projeto de Resoluƒ‚o, nos seguintes termos: “Senhores
Vereadores, na condiƒ‚o de Est‹ncia Tur‰stica graƒas ao rico conte•do de sua histŽria, o
munic‰pio de Bananal precisa avanƒar em homenagens que perpetuem as grandes
personalidades que ajudaram a construir a pujanƒa e o nome da nossa cidade. A C‹mara
Municipal precisa continuar dando exemplo de reconhecimento a essas personalidades e
a Sala das SessŠes, onde s‚o debatidas e votadas as principais questŠes locais, n‚o
pode continuar sem um nome que traduza a seriedade e efici‡ncia do trabalho
desenvolvido por esta Casa de Leis. Em recente trabalho de pesquisa para encontrar uma
personalidade histŽria digna desta homenagem, soubemos pela servidora Vilma que o
plen„rio desta Casa j„ possu‰a denominaƒ‚o, desde os anos 60, homenageando o ilustre
bananalense, Sr. Ernani Graƒa. Ao mesmo tempo, verificamos que n‚o existe mais nos
arquivos da C‹mara a documentaƒ‚o desta medida, o que deve ser reparado
inadiavelmente por esta resoluƒ‚o. O agraciado preenche todos os requisitos como
cidad‚o do bem, que, por dˆcadas, marcou sua atuaƒ‚o de farmac‡utico no atendimento
aos enfermos a Pharm„cia Popular e como Provedor da Santa Casa de MisericŽrdia de
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Bananal. Como homem p•blico foi um dos expoentes da pol‰tica local, em trabalhos
marcantes e destacados na atuaƒ‚o como Prefeito de Bananal nos per‰odos de 19271928, 1936-1938 e em 1948-1952. Advindo da corrente pol‰tica chefiada pelo Dr. Oscar
de Almeida, foi eleito vereador pela primeira vez em 1924. Foi atravˆs da C‹mara que
chegou Œ condiƒ‚o de Prefeito e em v„rias legislaturas foi presidente da C‹mara. Foi
exercendo a Presid‡ncia que ele veio a falecer em 09 de junho de 1956, motivo pelo qual
acreditamos ter sensibilizado seus pares na escolha do nome do Plen„rio. Sendo assim,
torna-se imperioso resgatar a honraria conferida ao Sr. Ernani Graƒa, n‚o sŽ em tributo Œ
sua memŽria, mas tambˆm em respeito Œ vontade soberana dos vereadores que naquela
ˆpoca, democraticamente, escolheram e votaram em sua digna pessoa para denominar o
plen„rio desta Casa.” Em seguida, solicitou e fez uso da palavra Vereadora L•cia Helena
Nader Gonƒalves parabenizou a Mesa Diretora da C‹mara Municipal de Bananal pela
iniciativa deste Projeto de Resoluƒ‚o, dizendo ser favor„vel Œ aprovaƒ‚o, pois acha justa
a homenagem ao Sr. Ernani Graƒa. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Resoluƒ‚o n€ 05,
de 01 de agosto de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocadas em
discuss‚o as Emendas ao Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013, de autoria
da vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves, quais sejam: Emenda Aditiva n€ 15,
Emenda Modificativa n€ 16, Emenda Modificativa n€ 17, Emenda Modificativa n€ 18,
Emenda Aditiva n€ 19, Emenda Aditiva n€ 20, Emenda Modificativa n€ 21 e Emenda
Modificativa n€ 22, solicitou e fez uso da palavra a autora das mencionadas Emendas,
vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves, disse que a emenda aditiva n€ 15 tem por
objetivo estabelecer o apoio Œs pessoas com c‹ncer, para, assim, ajudar os portadores de
c‹ncer e suas fam‰lias, fornecendo medicamentos, prŽteses, cestas b„sicas, fraldas, vale
transporte, exames mˆdicos, suplementos alimentares, atendimentos psicolŽgico,
fisioterap‡utico, nutricional e jur‰dico, ou palestras, cursos e orientaƒŠes sobre recursos e
direitos. Em relaƒ‚o Œ emenda modificativa n€ 16, disse que seu objetivo ˆ promover o
apoio ao n•cleo dos narcŽticos an•nimos, o qual, como uma associaƒ‚o comunit„ria de
drogados em recuperaƒ‚o, em que homens e mulheres buscam resolver seu problema
em comum e ajudar outros a se recuperarem, precisa do mesmo tipo de atenƒ‚o dado ao
n•cleo dos alcoŽlicos an•nimos, movimento do qual deriva. Disse tambˆm que a emenda
modificativa n€ 17 foi feita para tornar poss‰vel a construƒ‚o de moradias rurais com
CDHU (obras) para as fam‰lias de trabalhadores que, de forma geral, est‚o ligadas Œ
atividade rural, residentes na „rea rural ou urbana do Munic‰pio de Bananal/SP, as quais
precisam de atenƒ‚o espec‰fica, do mesmo tipo dado Œ construƒ‚o de casas populares.
Posteriormente, comentou que a emenda modificativa n€ 18 visa o embutimento dos fios,
tipo de intervenƒ‚o urban‰stica que visa contribuir para tornar a cidade visualmente mais
agrad„vel porque torna "invis‰veis" as fiaƒŠes elˆtricas e de telefonia e a rede de cabos
Žticos, sendo que as vantagens n‚o est‚o apenas na preservaƒ‚o da beleza arquitet•nica
dos locais em que o projeto ˆ instalado, mas tambˆm na maior proteƒ‚o Œ rede, que fica
menos exposta Œs ligaƒŠes clandestinas e abrigada de agentes externos como descargas
atmosfˆricas, quedas de „rvores e acidentes automobil‰sticos. Em relaƒ‚o Œ emenda
aditiva n€ 19, comentou que esta emenda tem por objetivo a implementaƒ‚o do projeto do
trem tur‰stico e do telefˆrico para incentivo do turismo no Munic‰pio de Bananal/SP.
Comentou tambˆm que a emenda aditiva n€ 20 busca implementar em Bananal a
manutenƒ‚o da iluminaƒ‚o p•blica, que se tornou tarefa dos prefeitos desde 2010 quando
a Ag‡ncia Nacional de Energia Elˆtrica (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. Observando que o prazo de
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

transfer‡ncia para as cidades com menos de 50 mil habitantes permanece na data de 31
de janeiro de 2014, conforme previsto a Resoluƒ‚o Normativa n€ 479/2012. Disse tambˆm
que a emenda modificativa n€ 21 foi feita por esta vereadora para tornar poss‰vel a
construƒ‚o de moradias rurais com CDHU (obras e limpezas) para fam‰lias de
trabalhadores que, de forma geral, est‚o ligadas Œ atividade rural, residentes na „rea rural
ou urbana do Munic‰pio, as quais precisam de atenƒ‚o espec‰fica, do mesmo tipo dado Œ
construƒ‚o de casas populares, conforme j„ exposto em proposta de emenda modificativa
anterior [emenda modificativa n€ 17 ao Projeto de Lei n€ 31 de 23 de setembro de 2013
(Lei Orƒament„ria Anual - LOA)]. Por fim, disse que a sua •ltima emenda apresentada
(emenda modificativa n€ 22), tem por objetivo a reduƒ‚o do limite de abertura dos crˆditos
suplementares de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento), para atender ao
princ‰pio da razoabilidade e ao princ‰pio da proporcionalidade quanto Œ autorizaƒ‚o para
abertura de crˆditos adicionais, pois a jurisprud‡ncia censura a abertura dos mesmos em
patamares excessivos, muito acima da inflaƒ‚o para o per‰odo, de modo a burlar o
controle legislativo e social sobre as prioridades a serem atendidas. Nesse sentido, busca
evitar que a licenƒa orƒament„ria concedida ao Poder Executivo seja demasiadamente
el„stica, na medida em que prejudica a vontade popular, propiciando ao Poder Executivo
modificar parte expressiva do orƒamento, tornando-o, em •ltima an„lise, mera peƒa
coadjuvante, em detrimento do princ‰pio da responsabilidade fiscal, do princ‰pio do
planejamento e do princ‰pio da transpar‡ncia. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira
disse que as emendas apresentadas pela vereadora L•cia s‚o bem postas,
principalmente a Emenda Modificativa n€ 22, que dispŠe sobre a reduƒ‚o de percentual
no orƒamento para o ‰ndice de 20%, que apoia estas emendas, pois o Legislativo tem o
dever de participar destas mudanƒas no Orƒamento. Disse que participou de uma
Audi‡ncia P•blica em uma ocasi‚o, nesta Casa, em que o percentual de suplementaƒ‚o
do orƒamento era de 100%. Em aparte, a vereadora L•cia disse que se lembra deste
evento e que, naquela ocasi‚o, apresentou emenda a fim de reduzir o percentual de
100% para 50%, mas que tal emenda foi rejeitada pela maioria dos vereadores. Em
aparte, vereadora •rika disse que tambˆm se lembra desta ocasi‚o, que na ˆpoca
acompanhou o pensamento da vereadora L•cia, mas que os demais vereadores
rejeitaram a emenda proposta pela vereadora. Quando da votaƒ‚o, em primeiro turno, da
Emenda Aditiva n€ 15, Emenda Modificativa n€ 16, Emenda Modificativa n€ 17, Emenda
Modificativa n€ 18, Emenda Aditiva n€ 19, Emenda Aditiva n€ 20, Emenda Modificativa n€
21 e Emenda Modificativa n€ 22 ao Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013,
foram as mesmas aprovadas por unanimidade. Colocadas em discuss‚o as Emendas ao
Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013, de autoria do Vereador Osvaldo
Ferreira, quais sejam: Emenda Modificativa n€ 23 e Emenda Aditiva n€ 24, solicitou e fez
uso da palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que apresentou estas duas emendas
semelhantes Œs apresentadas no Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013,
explicando que suas emendas visam modificar a unidade Executora das atividades de
assist‡ncia social relacionadas ao atendimento Œ crianƒa e ao adolescente nas aƒŠes do
Programa do Fundo Municipal de Assist‡ncia Social constante do demonstrativo da
consolidaƒ‚o dos programas e Acompanhamento das metas do Projeto de Lei n€ 031, de
23 de setembro de 2013, para tornar poss‰vel a destinaƒ‚o de um percentual de 6% do
Imposto de Renda para o mencionado Fundo Municipal. Com a palavra vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela iniciativa destas
emendas, destacando a import‹ncia delas para o Munic‰pio e disse que espera que as
emendas sejam aprovadas e cumpridas. Quando da votaƒ‚o, em primeiro turno, da
Emenda Modificativa n€ 23 e da Emenda Aditiva n€ 24 ao Projeto de Lei n€ 031, de 23 de
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setembro de 2013, foram as mesmas aprovadas por unanimidade. Posto em discuss‚o o
Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013, que “dispŠe sobre o Orƒamento Geral
do Munic‰pio para o exerc‰cio de 2014”, solicitou e fez uso da palavra vereador Osvaldo
Ferreira disse que todos os anos esta Lei do Orƒamento ˆ enviada Pelo Executivo para
ser votada pelos vereadores, que este ano foram realizadas duas Audi‡ncias P•blicas
para a discuss‚o do referido projeto de lei junto Œ populaƒ‚o, uma foi feita pelo Poder
Executivo e outra foi realizada pelo Legislativo. Disse que neste projeto de Lei h„ uma
previs‚o de orƒamento na ordem de 29 milhŠes de reais, o que d„ pouco mais de 2
milhŠes de reais por m‡s e que acredita que com este valor ˆ poss‰vel fazer uma boa
administraƒ‚o do Munic‰pio. Ressaltou, por fim, que estes valores indicados na LOA s‚o
apenas uma previs‚o, mas n‚o s‚o valores exatos, porque dependem da arrecadaƒ‚o do
Munic‰pio. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves elogiou as palavras
do vereador Osvaldo Ferreira ressaltando que os maiores valores previstos na Lei do
Orƒamento para o exerc‰cio de 2014 s‚o aqueles indicados para as Secretarias da
Sa•de, da Educaƒ‚o e o Fundeb. Comentou tambˆm sobre o valor previsto para o Poder
Legislativo. Com a palavra Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso elogiou as palavras
dos vereadores L•cia e Osvaldo a respeito do projeto de lei para o orƒamento para o
exerc‰cio de 2014. Disse que no Poder Executivo o Gestor P•blico deve trabalhar com
amor, ou seja, que deve gostar da populaƒ‚o e da cidade, pois somente com vontade de
correr atr„s da soluƒ‚o dos problemas ˆ poss‰vel fazer uma boa administraƒ‚o do
Munic‰pio. Disse ser favor„vel ao Orƒamento na forma como est„ previsto neste projeto
de lei, mas gostaria de ver as coisas acontecendo de verdade, com mais forƒa de vontade
dos Secret„rios Municipais e funcion„rios da Prefeitura Municipal. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que ˆ favor„vel Œ aprovaƒ‚o do
orƒamento para o exerc‰cio de 2014, inclusive com todas as emendas apresentas pelos
vereadores L•cia e Osvaldo. Disse que concorda com a vereadora •rika que os
administradores p•blicos devem se esforƒar mais para que as coisas saiam do papel, que
precisa haver muitas mudanƒas e melhorias no Munic‰pio, principalmente na „rea da
Sa•de, que a Sa•de ˆ uma „rea muito importante para o Munic‰pio, porˆm n‚o se deve
deixar de pensar em bons professores e educadores e que o papel do vereador ˆ o de
cobrar estas melhorias para a cidade. Quando da votaƒ‚o, em primeiro turno, do Projeto
de Lei n€ 031, de 23 de setembro 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 vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves convidou a todos para a Audi‡ncia
P•blica do Plano Diretor a ser realizada no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria pela
Comiss‚o Permanente de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o. Em seguida, agradeceu a
Consultora Jur‰dica da C‹mara Municipal de Bananal, Dr“ Sarah Soares Ferreira
Rodrigues pelo apoio dado aos trabalhos de desenvolvimento e redaƒ‚o das emendas
aditivas e modificativas ao Projeto de Lei n€ 031, de 23 de setembro de 2013, votados
nesta Sess‚o Ordin„ria. Agradeceu tambˆm ao Deputado Estevam Galv‚o pela liberaƒ‚o
de uma emenda parlamentar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) destinados Œ
compra de um aparelho de Raios-X para a Secretaria Municipal de Sa•de de Bananal.
Em seguida, agradeceu tambˆm pela concess‚o de uma emenda parlamentar liberada
para o Munic‰pio de Bananal no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
a construƒ‚o de uma piscina aquecida para a realizaƒ‚o de fisioterapia e outros
tratamentos. Ato cont‰nuo, convidou a todos a participarem da 1“ Audi‡ncia P•blica para a
discuss‚o do Plano Diretor, a ser realizada no dia seguinte a esta Sess‚o, ressaltando
que este Plano Diretor mudar„ muita coisa no Munic‰pio, como por exemplo, onde se
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pode construir, onde pode abrir novas ruas, que a estrutura toda do Munic‰pio est„
prevista neste plano Diretor, portanto ˆ muito importante a presenƒa da populaƒ‚o nesta
Audi‡ncia P•blica. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso iniciou suas
palavras se desculpando por n‚o ter apresentado nenhuma proposiƒ‚o, pois estava muito
atarefada resolvendo assuntos com uma equipe da TV Globo, que est„ gravando em
Bananal, pois desta forma est„ ajudando algumas pessoas que est‚o recebendo para
fazer a figuraƒ‚o, alˆm de divulgar o nome de Bananal em mais uma produƒ‚o do
mencionado canal de TV. Disse ainda que concorda com a indicaƒ‚o do vereador Luiz
Cosme Martins de Souza no sentido da necessidade de instalaƒ‚o de aparelhos de ar
condicionado nas salas de aula das escolas municipais, tendo em vista o forte calor que
est„ fazendo atualmente, inclusive que j„ realizou h„ pouco tempo atr„s uma cotaƒ‚o
para a instalaƒ‚o dos mencionados aparelhos, ficando estimado em um custo aproximado
de R$ 70 mil, mas que acredita que tal valor possa atˆ ser reduzido, com a compra de
uma grande quantidade de aparelhos de ar condicionado. Disse tambˆm que concorda
com a vereadora L•cia no sentido de ser preciso fazer melhorias nas escolas municipais,
melhorando a qualidade das instalaƒŠes e do aprendizado, que os administradores
p•blicos devem se colocar na condiƒ‚o dos cidad‚os, dos idosos, dos deficientes para
melhor administraƒ‚o do dinheiro p•blico. Em seguida, convidou os demais vereadores a
comparecerem no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria Œ C‹mara Municipal para
receberem o Deputado Hˆlio Nishimoto, ressaltando que este Deputado ˆ um dos que
mais ajuda o Munic‰pio de Bananal e, por fim, convidou a todos os presentes e a todos os
ouvintes a participarem da 1“ Audi‡ncia P•blica para a discuss‚o do Plano Diretor, a ser
realizada no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira iniciou parabenizando o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela indicaƒ‚o
feita Œ Prefeitura Municipal quanto Œ instalaƒ‚o de aparelhos de ar condicionado nas salas
de aulas das escolas municipais, destacando que ˆ inadmiss‰vel os alunos estudarem
com o calor que est„ fazendo atualmente, que a cada ano o calor fica pior, que os
administradores p•blicos devem dar uma atenƒ‚o especial a esta quest‚o, que a
vereadora •rika fez um orƒamento de R$70 mil, mas que se ficar em R$200 mil n‚o ser„
problema nenhum, pois a educaƒ‚o ˆ a base do Munic‰pio e que com esta medida a sala
de aula ser„ um ambiente mais favor„vel ao aprendizado dos alunos. Disse tambˆm que
esteve recentemente no gabinete do Deputado Hˆlio Nishimoto discutindo assuntos
referentes ao Esporte, visando trazer mais emendas parlamentares para o esporte de
Bananal, que foi muito bem recebido por tal Deputado naquela ocasi‚o e que ˆ muito
importante esta interaƒ‚o entre os vereadores e os deputados no sentido de conseguir
boas emendas parlamentares para o Munic‰pio, pois esta ˆ uma forma de ajudar o
Executivo nas aƒŠes e melhorias voltadas para o Munic‰pio. Disse tambˆm que participou
de todas as reuniŠes realizadas pela Prefeitura quando da elaboraƒ‚o do Plano Diretor e
que nestas reuniŠes v„rias modificaƒŠes foram feitas no Plano Diretor, e que este Plano
Diretor est„ agora na C‹mara Municipal para ser analisado e votado, para que possa
ent‚o virar uma Lei para o Munic‰pio, que este Plano Diretor ˆ muito importante, pois vai
modificar a vida dos moradores de Bananal, sendo de grande import‹ncia a presenƒa de
todos nas audi‡ncias p•blicas de discuss‚o deste Plano Diretor, que ser„ votado entre os
meses de marƒo e abril, que a Audi‡ncia P•blica para a discuss‚o do Plano Diretor, a ser
realizada no dia seguinte a esta Sess‚o ser„ realizada pela Comiss‚o de Constituiƒ‚o de
Justiƒa e Redaƒ‚o desta Casa, que este Plano Diretor chegou a esta C‹mara Municipal
graƒas a um TAC entre a Prefeitura Municipal e o Ministˆrio P•blico. Comentou tambˆm
que est‚o sendo realizadas reuniŠes com o objetivo de revis‚o do Regimento Interno
desta Casa, que v„rios Vereadores participam destas reuniŠes, que n‚o existe nenhuma
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lei perfeita, mas que a Comiss‚o respons„vel pela revis‚o do Regimento Interno est„
fazendo um bom trabalho, para que o Regimento Interno desta C‹mara Municipal fique o
melhor poss‰vel. Com a palavra Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa comentou
brevemente sobre uma indicaƒ‚o feita Œ Prefeitura Municipal em que solicita a colocaƒ‚o
de cascalho em uma rua do Bairro Timbor‡ que n‚o possui pavimentaƒ‚o e nos dias
chuvosos impossibilita a passagem de ve‰culos, inclusive esta condiƒ‚o recentemente
impediu a passagem de uma ambul‹ncia para atendimento de um morador da
mencionada rua. Agradeceu tambˆm Œ Prefeita Municipal pelo in‰cio dos serviƒos de
limpeza no Bairro Vila Bom Jardim. Ressaltou tambˆm a necessidade de pintura de faixas
de pedestres nas ruas e cruzamentos mais perigosos da cidade. Por fim, comentou sobre
a import‹ncia da participaƒ‚o dos cidad‚os na Audi‡ncia P•blica para a discuss‚o do
Plano Diretor, a ser realizada no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza iniciou agradecendo aos senhores Sim‚o,
Carabina e Fumeiro pela reforma e manutenƒ‚o na estrada prŽxima Œ resid‡ncia do
Senhor Quico, que necessitava de melhorias h„ mais de dez anos. Em seguida, criticou o
portal da transpar‡ncia da Prefeitura Municipal que disponibiliza os nomes e as
remuneraƒŠes dos servidores p•blicos do Executivo, pois em sua opini‚o n‚o acha
correto esta atitude uma vez que as demais prefeituras n‚o fazem este tipo de divulgaƒ‚o.
Com a palavra vereador ”lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que n‚o fez nenhum
requerimento e nenhuma Moƒ‚o nesta Sess‚o Ordin„ria, mas que parabeniza os
vereadores Osvaldo Ferreira e L•cia Nader pelas emendas apresentas Œ Lei do
Orƒamento votada nesta presente Sess‚o. Comentou que a Assessoria Jur‰dica da
Prefeita Municipal est„ resolvendo o problema do telefone de emerg‡ncia 192 que n‚o
recebe ligaƒŠes de determinadas operadoras de telefonia, agradecendo ao Dr. Walace e
Œ Dr“ Paola pelo empenho na resoluƒ‚o deste problema. Com a palavra Vereador Josˆ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que esteve recentemente em S‚o Paulo,
juntamente com v„rios outros vereadores, em Audi‡ncia P•blica Estadual do Esporte e
que entregou em m‚os algumas emendas e solicitaƒŠes em nome de todos os
vereadores, dentre elas solicitaƒŠes referentes ao Campeonato Amador de Futebol,
material esportivo, realizaƒ‚o de jogos ol‰mpicos e paraol‰mpicos nas escolas municipais
e capacitaƒ‚o de instrutores esportivos. Em relaƒ‚o ao problema recorrente da
instabilidade no fornecimento de energia elˆtrica para o munic‰pio de Bananal pela
concession„ria Elektro, foi justificado por tal empresa que a energia fornecida para
Bananal vem do Munic‰pio de Resende/RJ, passando pelo Mun‰cipio de Arape‰/SP atˆ
chegar a Bananal, e que por isso, esta energia elˆtrica passa por muitos cabos e torres de
transmiss‚o para chegar ao Munic‰pio, o que impede de chegar uma energia elˆtrica
est„vel e de qualidade atˆ Bananal e que a empresa Elektro esclareceu que realizar„
investimentos no sentido de melhorar uma rede de 65Km de cabos que ligam o Munic‰pio
de Queluz/SP a Bananal, a fim de garantir um fornecimento de energia elˆtrica mais
est„vel. Ressaltou que, por conta de uma Resoluƒ‚o recente da Aneel, as Prefeituras
Municipais passam a serem respons„veis pela manutenƒ‚o da rede elˆtrica dos
Munic‰pios, e n‚o mais as empresa concession„rias como era atˆ ent‚o, e que a
Prefeitura Municipal de Bananal est„ se organizando para passar a cumprir estas
determinaƒŠes, inclusive realizara Audi‡ncia p•blica para o debate de tal inovaƒ‚o legal.
Por fim, convidou a todos a participarem da 1“ Audi‡ncia P•blica para a discuss‚o do
Plano Diretor, a ser realizada no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria, pela Comiss‚o
Permanente de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a
prŽxima sess‚o ordin„ria dia 05 (cinco) de dezembro de 2013, quinta feira, em hor„rio
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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,
21 de novembro de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Josˆ 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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