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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 19/2013

ATA DA 19• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013. No
dia cinco do m…s de dezembro de dois mil e treze (05/12/2013), †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 Nona 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, •rika Tereza Coitinho
Affonso (1• SecretŠria), 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: VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 146/2013= solicita do Presidente da Cƒmara Municipal
da Estƒncia Tur„stica de Bananal, c…pia de todo o recolhimento de INSS desde janeiro de
2001 at† a presente data do Vereador Robson do Amaral Rodrigues; Requerimento n.€
147/2013= solicita da VIVO TELEF‡NICA, a possibilidade de se instalar um cabo para
substituir os fios na rede de telefonia da rua Manoel Ricardo da Fonseca, na localidade
“Chico Leme”; Requerimento n.€ 148/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
c…pia dos projetos e memorial descritivo dos serviŠos do muro de contenŠ‚o, iluminaŠ‚o e
piscina ol„mpica do Est‹dio Municipal Jo‚o Avelar; VEREADORA •RIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 149/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaŠŒes quanto ao pagamento do 14.€ e 15.€ sal‹rios aos profissionais da educaŠ‚o
de Bananal; Requerimento n.€ 150/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaŠŒes quanto aos advogados Marco Pazine e Marcos Ortiz; IndicaŠ‚o n.€
282/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviŠos de patrolamento na estrada
rural que d‹ acesso a “Serra do Rodriguinho”; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA: MoŠ‚o n.€ 204/2013= de aplausos, ao Exmo. Sr. Ricardo Jos†
Ribeiro Berzoini, DD. Deputado Federal, pela disponibilizaŠ‚o de Emenda Parlamentar
para compra de um ec…grafo digital e um compressor para a Unidade Mista de Sa•de de
Bananal; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: MoŠ‚o n.€ 205/2013=
de aplausos, a toda equipe do PSF da Vila Bom Jardim, pelos relevantes serviŠos
prestados a comunidade local; MoŠ‚o n.€ 206/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Maria Aparecida Salustiano; MoŠ‚o n.€ 207/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Sebasti‚o GonŠalves; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: MoŠ‚o n.€ 208/2013=
de congratulaŠŒes, pelo dia da “ConsciŽncia Negra”, comemorado no dia 20 de
novembro; MoŠ‚o n.€ 209/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida
Salustiano; IndicaŠ‚o n.€ 286/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibilizaŠ‚o de iluminaŠ‚o na quadra poliesportiva do bairro da Palha; VEREADORA
L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: MoŠ‚o n.€ 210/2013= de aplausos, ao Ilmo. Sr.
Edson Macedo de GouvŽa, DD. Secret‹rio Municipal de AdministraŠ‚o de
Pindamonhangaba, pelo desenvolvimento de um trabalho s†rio e profissional frente a
Secretaria; MoŠ‚o n.€ 211/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Elias Isoldi; MoŠ‚o n.€
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212/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Manoel Nunes Teixeira; IndicaŠ‚o n.€
284/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviŠos de reforma e pintura na
ponte Leopoldo de Souza Breve na Cerƒmica; IndicaŠ‚o n.€ 285/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, serviŠos de poda de ‹rvores no bairro Cerƒmica; VEREADOR
ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: MoŠ‚o n.€ 213/2013= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Sebasti‚o Barbosa da Silva; IndicaŠ‚o n.€ 283/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviŠos de limpeza em toda extens‚o urbana do rio Bananal; VEREADOR
LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: MoŠ‚o n.€ 214/2013= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Manoel Nunes Teixeira; IndicaŠ‚o n.€ 288/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviŠos de limpeza nas ruas Vereador Octaviano Vani, Antonio Gerv‹sio do
Nascimento e demais ruas pr…ximas; IndicaŠ‚o n.€ 289/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, substituiŠ‚o dos pisos de madeira por pisos de cerƒmica em todo local
pertencente a rede municipal; IndicaŠ‚o n.€ 290/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, substituiŠ‚o dos quadros negros por quadros brancos em todas as escolas da
rede municipal de ensino; IndicaŠ‚o n.€ 291/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviŠos de reforma urgente na capela mortu‹ria de Bananal no centro da
cidade; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: IndicaŠ‚o n.€ 287/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, ampliaŠ‚o de ponto de •nibus na Av. Jo‚o Godoy de Macedo, ao
lado do posto de gasolina, al†m da correŠ‚o asf‹ltica • sua frente; Quando da discuss‚o
dos requerimentos e das moŠŒes apresentadas sujeitos a deliberaŠ‚o nesta fase da
sess‚o, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou
dizendo que n‚o pode estar presente na •ltima Sess‚o devido a problemas de sa•de.
Disse que apresentou alguns requerimentos, sendo o primeiro deles referente • copia do
memorial descritivo do projeto do muro de contenŠ‚o do Est‹dio Jo‚o Avelar, da
iluminaŠ‚o do est‹dio e da piscina ol„mpica que j‹ est‹ prevista sua construŠ‚o em
projetos da Prefeitura, que apresentar‹ estes projetos a deputados a fim de tentar
conseguir emendas para o desenvolvimento destes projetos. Disse que fez um
requerimento endereŠado • empresa Telef•nica a possibilidade de mudanŠa de fios para
cabos, no bairro Chico Leme, pois estes fios caem no ch‚o, deixando os moradores da
localidade sem linha telef•nica e que a mudanŠa para cabos solucionar‹ este problema.
Disse tamb†m que est‹ apresentando requerimento • Cƒmara Municipal de Bananal
solicitando c…pia dos comprovantes de recolhimento de INSS, relativos • sua pessoa,
desde 2001at† a presente data, por motivos de contagem de tempo para fins de benef„cio
previdenci‹rio. Comentou tamb†m que n‚o fez por escrito, mas gostaria de comentar a
respeito de um requerimento de informaŠŒes • Secret‹ria municipal de Sa•de, relativo a
aquisiŠ‚o de um aparelho de raio-X usado, que foi adquirido da Prefeitura de Barra
Mansa. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader GonŠalves disse que apresentou
uma MoŠ‚o de Aplausos ao Imo. Sr. Edson Macedo de GouvŽa (Lilito), DD. Secret‹rio
Municipal de AdministraŠ‚o de Pindamonhangaba, destacando o trabalho que ele est‹
realizando naquele Munic„pio. Em seguida, comentou sobre uma MoŠ‚o de Pesar
apresentada pelo falecimento do Sr. Elias Isoldi, ocorrido recentemente, e outra relativa
ao falecimento do Sr. Manoel Nunes Teixeira, ocorrido recentemente. Comentou tamb†m
sobre uma resposta recebida da Sra. Sandra Tutihashi, referente a uma MoŠ‚o de
Aplausos apresentada em uma outra ocasi‚o, lendo a todos os presentes a resposta de
agradecimento recebida. Disse tamb†m que fez, em setembro, um pedido referente ao
tombamento do Munic„pio de Bananal, a n„vel federal, pelo IPHAN, e que este
requerimento est‹ sendo analisado pela Presidenta do IPHAN, a Sra. Jurema, e que
espera que isto realmente aconteŠa e que recebeu um e-mail do Sr. Erick, dizendo que
apenas os im…veis tombados podem ser reformados com recursos do IPHAN, al†m de
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outros projetos de desenvolvimento sustent‹vel do Munic„pio de Bananal. Disse que fez
uma indicaŠ‚o • Prefeitura de Bananal onde solicita serviŠos de reforma e pintura na
ponte Leopoldo De Souza Breve, na Cerƒmica, e comentou tamb†m sobre uma outra
indicaŠ‚o em que solicita serviŠos de poda de ‹rvores no bairro Cerƒmica, comentando
tamb†m sobre a necessidade de quebra-molas na descida da Igreja matriz. Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que esta † a •ltima Sess‚o Ordin‹ria deste ano
de 2013 e que n‚o fez durante este ano muitos requerimentos e indicaŠŒes, pois prefere
resolver pessoalmente suas demandas junto •s pessoas que tem competŽncia para
resolvŽ-las. Disse que fez uma indicaŠ‚o • Prefeita Municipal referente ao ponto de
•nibus na Avenida Jo‚o Godoy de Macedo, destacando que este ponto de •nibus † muito
importante para a populaŠ‚o daquele local, mas que tal ponto de •nibus † muito pequeno,
n‚o comportando muitas pessoas, que j‹ fez uma indicaŠ‚o neste sentido h‹ algum
tempo, mas como n‚o foi atendido naquela ocasi‚o, est‹ novamente fazendo esta
indicaŠ‚o. Comentou tamb†m que existe um projeto para a construŠ‚o de um muro na
Casa da CrianŠa, a ser realizado com o apoio do Deputado H†lio Nishimoto e que
recebeu um telefonema do assessor do deputado Samuel Moreira, lhe informando que foi
liberado um recurso de R$ 155 mil reais para o Munic„pio de Bananal e que, em contato
com a Prefeita, indicou uma Rua Ayres de Ara•jo Azevedo a ser beneficiada com
melhorias realizadas com este recurso mencionado. Disse que o INSS de Barra Mansa
est‹ atendendo a todos os cidad‚os de Bananal. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso disse que apresentou requerimento • Prefeitura de Bananal, onde requer
da PMB, informaŠŒes quanto ao pagamento do 14.€ e 15.€ sal‹rios aos profissionais da
educaŠ‚o, lendo a todos o teor de seu requerimento e o conte•do de um trecho do Plano
de Carreira dos professores, explicando suas d•vidas. Disse tamb†m que apresentou um
requerimento • Prefeitura Municipal de Bananal em que requer da PMB, informaŠŒes
quanto aos advogados Marco Pazine e Marcos Ortiz. Em seguida, comentou tamb†m
sobre um resposta recebida quanto a um questionamento feito em relaŠ‚o a empresa
instituto Vale Sa•de (IVS), que substituiu a Gase. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que apresentou “MoŠ‚o de Pesar”, pelo falecimento do SR.
MANOEL NUNES TEIXEIRA, ocorrido recentemente, destacando que era uma …tima
pessoa, que se dedicava muito • sua fam„lia. Disse que fez uma indicaŠ‚o onde solicita
serviŠos de limpeza nas ruas vereador Octaviano Vani, Ant•nio Gerv‹sio Do Nascimento
e demais ruas, destacando que j‹ fez este pedido anteriormente, mas que n‚o foi
atendido. Disse que fez uma outra indicaŠ‚o • Prefeitura de Bananal onde solicita
substituiŠ‚o dos pisos de madeira por pisos de cerƒmica em todo local pertencente a rede
municipal de educaŠ‚o, em todas as salas de aula que possuem este piso de madeira,
visando a seguranŠa dos alunos. Disse tamb†m que fez uma indicaŠ‚o • Prefeitura de
Bananal em que solicita substituiŠ‚o dos quadros negros por quadros brancos em todas
as escolas da rede municipal de ensino, para eliminar o uso de giz, que provoca alergia
nos alunos e nos professores. Comentou tamb†m que fez uma indicaŠ‚o • Prefeitura
Municipal de Bananal onde solicita serviŠos de reforma urgente na capela mortu‹ria de
Bananal no centro da cidade. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que concorda com os demais vereadores referente ‹ necessidade de serviŠos de
limpeza e outros serviŠos nos bairros do Munic„pio de Bananal, sugerindo que A
Prefeitura mantenha uma equipe de servidores respons‹veis por cada bairro da cidade,
para a realizaŠ‚o destes serviŠos de limpeza. Disse tamb†m que o bairro Morro do Bruno
est‹ necessitando de um espaŠo de lazer, voltado para as crianŠas de oito a doze anos
de idade, que n‚o fez por escrito esta indicaŠ‚o, mas gostaria de ser atendida. Disse
tamb†m que apresentou uma “MoŠ‚o De Pesar”, pelo falecimento do Sr. Sebasti‚o
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GonŠalves, ocorrido recentemente. Em seguida, ressaltou a necessidade de mudanŠa no
sentido do trƒnsito de algumas ruas pr…ximas • escola Zen…bia, a fim de se aumentar a
seguranŠa dos alunos naquele local. Com a palavra Vereador ’lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que apresentou uma “MoŠ‚o De Pesar”, pelo falecimento do SR. Reginaldo
Barbosa, ocorrido recentemente. Comentou tamb†m que apresentou “moŠ‚o de pesar”,
pelo falecimento do SR. Elias Isoldi e pelo falecimento do Sr. Manoel Nunes Teixeira,
popularmente conhecido como Manoel bicheiro. Disse tamb†m que fez uma indicaŠ‚o •
Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita serviŠos de limpeza em toda extens‚o
urbana do Rio Bananal, para evitar problemas com as enchentes que ocorrem no local na
†poca das chuvas. Com a palavra vereador Luiz Maur„cio Coutinho disse que n‚o
compareceu na •ltima sess‚o por motivos de sa•de pessoal, e que nesta sess‚o
apresentou uma moŠ‚o de pesar pelo falecimento da SRA. Maria Aparecida Salustiano,
ocorrido recentemente. Em seguida, disse que apresentou uma moŠ‚o de congratulaŠŒes
pelo dia da “consciŽncia negra” comemorado no •ltimo dia 20 de novembro, comentando
que em relaŠ‚o aos outros falecimentos n‚o fez moŠŒes, mas apresenta seus
sentimentos. Com a palavra vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
apresentou uma MoŠ‚o de Aplausos ao Exmo. Sr. Ricardo Jos† Ribeiro Berzoini, DD.
Deputado Federal, pela disponibilizaŠ‚o de Emenda Parlamentar ao Munic„pio de
Bananal, e que estes recursos foram utilizados para a aquisiŠ‚o de um aparelho de
realizaŠ‚o de ultrassonografia, visando a melhora das instalaŠŒes da ‹rea de sa•de de
Bananal. Colocados em votaŠ‚o os requerimentos e moŠŒes, 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€ 32, de 23 de outubro
de 2013 - “altera a redaŠ‚o dos incisos IV e V e acrescenta o inciso VIII ao artigo 4€ da Lei
Municipal n€ 92, de 11 de junho de 2013”. Projeto de ResoluŠ‚o n€ 004/2013 – “dispŒe
sobre o Programa Cƒmara Itinerante no Munic„pio de Bananal”. Projeto de Decreto
Legislativo n€ 02, de 16 de outubro de 2013 - “dispŒe sobre a concess‚o do Diploma da
Ordem do M†rito Municipal”. Em seguida, o vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de
Oliveira, Presidente da Sess‚o Ordin‹ria, colocou em votaŠ‚o o requerimento de urgŽncia
especial para a inclus‚o do Projeto de Lei n€ 36, de 25 de novembro de 2013, que “dispŒe
sobre a concess‚o, a t„tulo de abono natalino, aos servidores p•blicos municipais,
contemplados na forma da lei n€ 95, de 11 de junho de 2013, da quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais), a ser creditada no cart‚o alimentaŠ‚o no mŽs de dezembro de 2013, e
d‹ outras providŽncias”, na pauta da ordem do dia, sendo aprovado este requerimento por
unanimidade. Ato cont„nuo, suspendeu a Sess‚o Ordin‹ria por alguns instantes,
nomeando a vereadora L•cia Helena Nader GonŠalves como relatora especial do referido
projeto de lei. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 36, de 25 de novembro de 2013,
que “dispŒe sobre a concess‚o, a t„tulo de abono natalino, aos servidores p•blicos
municipais, contemplados na forma da lei n€ 95, de 11 de junho de 2013, da quantia de
R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser creditada no cart‚o alimentaŠ‚o no mŽs de dezembro de
2013, e d‹ outras providŽncias”, solicitou e fez uso da palavra vereadora L•cia Helena
Nader GonŠalves disse que acha justo este abono, que o mesmo † constitucional,
conforme j‹ debateu com os outros membros da Comiss‚o de ConstituiŠ‚o, JustiŠa e
RedaŠ‚o e parabenizou a Prefeita Municipal pela iniciativa, apesar de achar baixo o valor
do abono. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso elogiou as palavras da
vereadora L•cia, destacando que † favor‹vel • aprovaŠ‚o da concess‚o deste abono,
mas acredita que se a Prefeitura desse uma cesta de produtos aos servidores, seria mais
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•til para eles do que este abono de pequeno valor. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que † favor‹vel ‹ aprovaŠ‚o do abono aos servidores municipais,
pois eles tem sal‹rios baixos e que este abono ser‹ de grande ajuda neste mŽs de
dezembro, ressaltando que tamb†m achou baixo o valor do abono natalino, mas †
favor‹vel • sua aprovaŠ‚o. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que † favor‹vel • aprovaŠ‚o deste projeto de lei do abono natalino por causa dos
servidores que lhe pediram muito para que ele fosse aprovado, mas tamb†m concorda
com os demais vereadores no sentido de que o valor do abono † muito baixo e a
Prefeitura poderia ter feito um valor maior. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
disse que concorda com as palavras ditas pelos demais vereadores, em relaŠ‚o ao valor
do abono natalino, que † muito baixo, mas que vota favor‹vel para ajudar os servidores
municipais que precisam deste abono. Com a palavra vereador Luiz Maur„cio Coutinho
disse que concorda com tudo o que foi dito pelos colegas vereadores em relaŠ‚o ao baixo
valor do abono natalino dos servidores municipais e que † favor‹vel • aprovaŠ‚o do
projeto de lei em discuss‚o. Quando da votaŠ‚o do Projeto de Lei n€ 36, de 25 de
novembro de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o
Projeto de Lei n€ 32, de 23 de outubro de 2013 - “altera a redaŠ‚o dos incisos IV e V e
acrescenta o inciso VIII ao artigo 4€ da Lei Municipal n€ 92, de 11 de junho de 2013”,
nenhum vereador solicitou e fez uso da palavra. Quando da votaŠ‚o do Projeto de Lei n€
32, de 23 de outubro de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de ResoluŠ‚o n€ 004/2013 – “dispŒe sobre o Programa Cƒmara
Itinerante no Munic„pio de Bananal”, solicitou e fez uso da palavra vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso, autora do referido projeto de resoluŠ‚o, lendo todo o seu conte•do, bem
como a justificativa para todos os presentes, ressaltando a importƒncia de se ter este
Programa da Cƒmara itinerante em funcionamento no Munic„pio, a fim de aproximar o
Poder Legislativo da sociedade, principalmente daquelas localidades mais distantes de
nossa cidade. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader GonŠalves parabenizou a
vereadora ‘rika pela iniciativa de criaŠ‚o do referido projeto de resoluŠ‚o em discuss‚o,
mas questionou se ser‹ poss„vel a implantaŠ‚o deste programa da Cƒmara Itinerante no
pr…ximo ano de 2014, tendo em vista que se trata de um programa que gerar‹ custos e
despesas para a Cƒmara Municipal de Bananal. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que se trata de uma ideia muito boa, pois aproxima os vereadores da
comunidade e que espera que as pessoas participem dos encontros que se realizar‚o
com a Cƒmara Itinerante, disse tamb†m que concorda com a vereadora L•cia no sentido
de que este Programa, apesar de ser uma boa iniciativa, gerar‹ custos para a Cƒmara
Municipal. Quando da votaŠ‚o do Projeto de ResoluŠ‚o n€ 004/2013, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€
02, de 16 de outubro de 2013 - “dispŒe sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do
M†rito Municipal”, solicitou e fez uso da palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa parabenizou a homenageada (soldado “Freitas”) da Pol„cia Militar do Estado de
S‚o Paulo, em exerc„cio no Munic„pio de Bananal, destacando sua atuaŠ‚o junto •
comunidade, elogiando seu trabalho e sua dedicaŠ‚o em relaŠ‚o ao Munic„pio de
Bananal. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader GonŠalves parabenizou a
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela iniciativa deste Projeto de Decreto
Legislativo, tendo em vista que a soldado PM Freitas † merecedora desta homenagem,
pela sua atuaŠ‚o e seu profissionalismo junto • comunidade de Bananal. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse ser favor‹vel • aprovaŠ‚o deste projeto de decreto
legislativo em discuss‚o, que admira a soldado PM Freitas por toda sua hist…ria de vida e
por todo seu trabalho como policial militar desenvolvido no Munic„pio de Bananal. Com a
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palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que † favor‹vel ‹ aprovaŠ‚o do
projeto de decreto legislativo em discuss‚o, ressaltando as qualidades da homenageada
(soldado PM Freitas), por sua atuaŠ‚o profissional no Munic„pio de Bananal, contribuindo
com a melhoria da seguranŠa p•blica nesta cidade. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso disse tamb†m ser favor‹vel ‹ aprovaŠ‚o do projeto de decreto
legislativo que concede Diploma da Ordem do M†rito Municipal • soldado PM Freitas, que
reconhece o trabalho desenvolvido por esta profissional junto ao Munic„pio de Bananal e
perante a comunidade bananalense. Quando da votaŠ‚o do Projeto de Decreto
Legislativo n€ 02, de 16 de outubro 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 parabenizou a vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa pela iniciativa do projeto de decreto legislativo referente ao Diploma da
Ordem do M†rito • soldado PM Freitas, destacando que esta † uma profiss‚o perigosa
nos dias de hoje. Em seguida, destacou a importƒncia de se dar mais atenŠ‚o ao
Programa Luz para todos, pois existem muitas pessoas no Munic„pio de Bananal que
ainda n‚o foram contempladas por este Programa. Disse tamb†m que n‚o apresentou
nesta Sess‚o as moŠŒes de pesar aos falecimentos ocorridos recentemente, mas presta
seus sentimentos aos familiares destes falecidos. Por fim, disse que esta † a •ltima
Sess‚o ordin‹ria e aproveitou para desejar um feliz Natal a todos. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu ao gerente da Sabesp, o Sr. Douglas,
por ter atendido ao pedido de arrumar o asfalto no Bairro da Palha. Disse tamb†m que o
pedido de cadeira especial para o aluno Mateus foi atendido e por isso, agradeceu •
Secretaria de EducaŠ‚o de Bananal. Por ser a •ltima Sess‚o ordin‹ria, reforŠou a
necessidade de construŠ‚o de quatro bueiros no Bairro da Palha, pr…ximo • residŽncia da
Sra. Terezinha. Disse tamb†m que a capela e a escola do Bairro Rancho Grande est‚o
necessitando urgente de reformas. Desejou tamb†m um feliz natal a todos e um feliz ano
novo. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader GonŠalves disse que n‚o apresentou
nesta Sess‚o Ordin‹ria uma MoŠ‚o de Agradecimento ao deputado federal Ricardo Jos†
Ribeiro Berzoini pela liberaŠ‚o de recursos para Bananal, mas que agradecer‹
pessoalmente quando tiver a oportunidade de estar em S‚o Paulo. Em seguida,
comentou que o Plano de Carreira dos professores municipais, que est‹ em tramitaŠ‚o
nesta Cƒmara Municipal, n‚o abrange os demais servidores e funcion‹rios, pois eles
devem possuir um Plano de Carreiro pr…prio. Por fim, se despediu e desejou um feliz
Natal a todos. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que neste ano de 2013 fez
o melhor de si, que trabalhou bastante, principalmente em relaŠ‚o •s causas relacionadas
• crianŠa e ao adolescente e que deseja um feliz natal e boas festas a todos os presentes
e a todos os ouvintes. Com a palavra vereador Luiz Maur„cio Coutinho desejou um feliz
natal e um prospero ano novo a todos e agradeceu tamb†m sobre uma resposta recebida
da Sra. Sandra Tutihashi, referente a uma MoŠ‚o de Aplausos apresentada em uma outra
ocasi‚o, juntamente com a vereadora L•cia Helena Nader GonŠalves. Parabenizou a
vereadora ‘rika pelo projeto da Cƒmara Itinerante, aprovado nesta presente Sess‚o
Ordin‹ria, parabenizou tamb†m a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela
iniciativa do projeto de decreto legislativo referente ao Diploma da Ordem do M†rito •
soldado PM Freitas. Comentou brevemente sobre a atuaŠ‚o da funcion‹ria Marivalda,
frente ao PSF, e comentou sobre a aprovaŠ‚o do abono natalino aos servidores p•bicos
municipais, esclarecendo que este era um desejo de todos os servidores. Com a palavra
vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que j‹ fez uma indicaŠ‚o • Prefeitura
Municipal no sentido de conseguir melhorias de infraestrutura para o Bairro do
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Rodriguinho e que espera ser atendida, que tamb†m j‹ solicitou a construŠ‚o de uma
pista de Skate no Munic„pio de Bananal, atendendo aos pedidos de jovens de nossa
cidade. Agradeceu • Prefeitura Municipal de Bananal por ter respondido a um pedido
relativo • mudanŠa de sentido em uma rua que desce para o bairro Laranjeiras, que foi a
vereadora que mais conseguiu emendas parlamentares para o Munic„pio neste ano de
2013, que realizou aŠŒes de apoio • terceira idade, que conseguiu incluir Bananal no
Circuito Cultural Paulista. Em seguida, desejou a todos um feliz natal e um feliz ano novo.
Com a palavra Vereador ’lvaro Luiz Nogueira Ramos agradeceu • Rafaela pelos
coment‹rios relativos a MoŠ‚o apresentada ao Sr. Sebasti‚o, desejou um feliz natal e
uma ano novo com bastante paz e sa•de para todos, agradeceu a todos os funcion‹rios
da Prefeitura Municipal por todos os trabalhos realizados, parabenizou o vereador
Osvaldo Ferreira, pois concorda com ele que n‚o possui “rabo preso” com ningu†m, que
cada vereador deve fazer o seu trabalho, sem julgar o trabalho dos demais vereadores.
Em seguida, questionou sobre um requerimento que constava na pauta referente •
informaŠŒes sobre a funcion‹ria M‹rcia, da Prefeitura Municipal, de autoria da vereadora
‘rika, sendo que o mesmo n‚o foi comentado pela vereadora. Disse que se a funcion‹ria
n‚o trabalha † porque ela tem um emprego fixo, coisa que a vereadora n‚o tem, que a
vereadora n‚o tem carteira assinada e, por isso, n‚o sabe o que † f†rias e licenŠa-prŽmio,
que a funcion‹ria M‹rcia vai ficar mais de um ano afastada da Prefeitura com estes
direitos, que a vereadora ‘rika n‚o cumpre o que fala dentro do Plen‹rio da Cƒmara, que
na ocasi‚o do aumento do subs„dio dos vereadores na gest‚o passada, a vereadora ‘rika
disse n‚o querer este aumento e que daria para a Casa da CrianŠa e para o Asilo este
aumento, disse que a vereadora † uma mentirosa, que a vereadora d‹ a cara a tapa
porque † uma cretina, que a vereadora tem ci•mes de sua vida, que o apartamento onde
mora † de sua propriedade, por fim disse que a vereadora † uma safada. Em seguida, o
Presidente da Sess‚o Ordin‹ria, vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
convocou os nobres vereadores a participarem das SessŒes Extraordin‹rias, a se
realizarem nos pr…ximos dias 09 e 10 de dezembro de 2013, ambas •s 18h00min. Ato
cont„nuo, agradeceu a todos os vereadores e a todos os servidores da Cƒmara Municipal
pela colaboraŠ‚o neste ano, desejando um feliz natal a todos. 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 06 (seis) de fevereiro de 2014, 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, 05 de dezembro 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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