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

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 20 - 2014

ATA DA 20• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2014. No
dia seis do m…s de fevereiro de dois mil e quatorze (06/02/2014), †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 Vig‰sima Sessˆo
OrdinŠria desta Segunda 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.€ 001/2014= solicita da Exma. Sra. Promotora de Justiƒa
da Comarca de Bananal, Dra. Juliana Rezende V. T. de Macedo, informaƒ„es quanto a
exist…ncia de Inqu†rito Civil em face da Empresa Endija Transportes Ltda. ME., vencedora
da licitaƒ‚o Preg‚o Presencial n.€ 29/2013; Requerimento n.€ 002/2014= solicita do D.E.R.
de Taubat†, implantaƒ‚o de um “guard rail” na SP-64 km325,3 (Estrada Bananal x Barra
Mansa); Requerimento n.€ 003/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo, implantaƒ‚o de
redutores de velocidade tipo “Pardau” na SP-247 (Estrada Estadual Prefeito Sebastiao
Diniz de Moraes); Requerimento n.€ 004/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo,
informaƒ„es quanto as mediƒ„es j‰ realizadas e as que ainda ser‚o realizadas na SP247, e ainda os valores pagos a empresa Souza Compec Engenharia, vencedora da
licitaƒ‚o; Requerimento n.€ 005/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒ„es quanto ao valor pago de ISS pela Empresa Souza Compec Engenharia at† a
presente data e quais os valores totais arrecadados de IPTU, IPVA e ISS do municŠpio at†
a presente data; Moƒ‚o n.€ 001/2014= de aplausos, a Empresa Souza Compec
Engenharia, pelos relevantes serviƒos prestados na SP-247; Moƒ‚o n.€ 002/2014= de
aplausos, ao Sr. Lucas Jos† da Silva, DD. funcion‰rio da ELEKTRO, pelos relevantes
serviƒos prestados ao municŠpio de Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 001/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de melhoria e conservaƒ‚o nas avenidas Jo‚o Barbosa
de Camargo, ‹lvaro Moreira Ramos e Pelegrino Sciotta; Indicaƒ‚o n.€ 002/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de patrolamento na estrada rural que d‰
acesso a Fazenda Bela Vista; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento
n.€ 006/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a construƒ‚o
das casas populares em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 018/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, troca/reparo do ar condicionado da sala de emerg…ncia da UMS Mons. Cid F
Santos; Indicaƒ‚o n.€ 019/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
calƒamento e iluminaƒ‚o em diversas ruas do “Timbor…”; Indicaƒ‚o n.€ 020/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, troca de manilha localizada na rua Jo‚o Candido da
Silva no bairro NiterŒi; VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
007/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a OS
(Organizaƒ‚o Social) IVS (Instituto Vale Sa•de); Requerimento n.€ 008/2014= solicita da
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Exma. Sra. Prefeita Municipal, mudanƒa de trŽnsito na rua Odorico Rodrigues na altura da
Ponte Jos† Alves Neto; Requerimento n.€ 009/2014= solicita do Exmo. Sr. Deputado
Estadual H†lio Nishimoto, informaƒ„es quanto as Emendas Parlamentares
disponibilizadas para o municŠpio de Bananal; Moƒ‚o n.€ 006/2014= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Dr. Laurito Alves Magalh‚es; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Requerimento n.€ 010/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo, com relaƒ‚o
a SP-68, instalaƒ‚o de redutores de velocidade, “guard rail” e provid…ncias quanto a 2
buracos de eros‚o; Requerimento n.€ 011/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo,
implantaƒ‚o de radares na SP-247; Requerimento n.€ 012/2014= solicita do Comando da
PolŠcia Militar Rodovi‰ria do Estado de S‚o Paulo, fiscalizaƒ‚o mais intensiva na SP-247;
Requerimento n.€ 013/2014= solicita do Secret‰rio Estadual do Meio Ambiente,
informaƒ„es quanto a finalizaƒ‚o do Plano de Manejo da Unidade de Conservaƒ‚o –
Estaƒ‚o EcolŒgica de Bananal e ainda a possibilidade de transformar em Estrada Parque
o acesso a Estaƒ‚o EcolŒgica; Moƒ‚o n.€ 010/2014= de aplausos, a Policia Civil de
Bananal, pelos relevantes serviƒos prestados a comunidade de Bananal; Moƒ‚o n.€
011/2014= de congratulaƒ„es, ao ReverendŠssimo Senhor Pe. Jo‚o Bosco Cortes Rego,
por sua ordenaƒ‚o sacerdotal realizada em 17/01/2014; Moƒ‚o n.€ 012/2014= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Atir Marcondes Monteiro; Moƒ‚o n.€ 013/2014= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Etie Geraldi; Moƒ‚o n.€ 014/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Vicente de Freitas; Indicaƒ‚o n.€ 008/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de reforma urgente na passarela que liga a av. Jo‚o Godoy Macedo a rua
Antonio A. Rodrigues Leite na CerŽmica; Indicaƒ‚o n.€ 009/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutores de velocidade na av. C†sar Augusto
Gonƒalves e na av. Jo‚o Barbosa de Camargo; Indicaƒ‚o n.€ 010/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, reconstruƒ‚o de muro lateral nas cabeceiras da ponte Leopoldo
de Souza Breve, na CerŽmica; Indicaƒ‚o n.€ 011/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, pavimentaƒ‚o da estrada que liga o bairro Recanto Verde a CerŽmica;
Indicaƒ‚o n.€ 012/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de port‚o e
realizaƒ‚o de serviƒos diversos na E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P. FERREIRA"; Indicaƒ‚o
n.€ 013/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza na E.M.E.F.
"PROF. JOS‘ LUIZ F. GUIMAR’ES"; Indicaƒ‚o n.€ 014/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, soluƒ‚o quanto ao lixo jogado no p‰tio do Solar Aguiar Valim e ainda o
mal cheiro do caminh‚o; Indicaƒ‚o n.€ 015/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, a constituiƒ‚o do Conselho Municipal de Defesa do Patrim“nio HistŒrico,
ArtŠstico, ArqueolŒgico e Arquitet“nico; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Moƒ‚o n.€
003/2014= de rep•dio, a Empresa ELEKTRO, pela forma que trata seu relacionamento
com esta CŽmara Municipal, uma vez que n‚o responde a nossos ofŠcios, que embora
reiterados, s‚o tratados com desŠdia e desprezo; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS
DE SOUZA: Moƒ‚o n.€ 004/2014= de aplausos, a Policia Civil de Bananal, pela operaƒ‚o
realizada na madrugada do dia 07 de janeiro, terminando com a apreens‚o de 134kg de
pasta base de cocaŠna; Indicaƒ‚o n.€ 004/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de limpeza urgente no Morro do Jalem na Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€
005/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma na capela
mortu‰ria de Rancho Grande e ainda serviƒos de limpeza geral em todo distrito; Indicaƒ‚o
n.€ 006/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de 4 bueiros na
extens‚o da rua Boa Esperanƒa na Palha; Indicaƒ‚o n.€ 007/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de dragagem e limpeza urgente no rio Bananal;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Moƒ‚o n.€ 007/2014= de
aplausos, ao jovem Pedro Enrico Nader Gonƒalves Freitas, pelos seus 15 anos de vida,
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comemorado em 01/02/2014; Moƒ‚o n.€ 008/2014= de congratulaƒ„es, ao novo Bispo da
Diocese de Lorena (SP), Dom Jo‚o In‰cio M”ller; Moƒ‚o n.€ 009/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Alice Porto Franciliano; Indicaƒ‚o n.€ 003/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, disponibilizaƒ‚o de caseiro e colocaƒ‚o de port‚o na E.M.E.F.
"PROF.• ZEN•BIA P. FERREIRA"; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
Moƒ‚o n.€ 015/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Dr. Laurito Alves Magalh‚es;
Indicaƒ‚o n.€ 016/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
manutenƒ‚o nas estradas rurais do “Turvo”, “Rodriguinho”, “Quadro”, “Dois Retiros” e
“Zezinho Sabino”; Indicaƒ‚o n.€ 017/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibilizaƒ‚o de uniformes e EPIs aos funcion‰rios que lidam diretamente com a
limpeza urbana e expostos ao sol; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das
moƒ„es apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da
palavra: Vereador Robson do Amaral Rodrigues cumprimentou a todos, comentou que
esta † a primeira Sess‚o Ordin‰ria de 2014, que os vereadores estavam de recesso, mas
que este recesso praticamente n‚o existiu, pois os vereadores continuam servindo a
populaƒ‚o. Disse que apresentou um requerimento ao superintendente do DER-SP
questionando quais mediƒ„es j‰ foram feitas na obra da rodovia SP-247, e quais os
valores pagos • empresa Souza Compec Engenharia e demais mediƒ„es feitas pela
mencionada empresa, que atrav†s destas mediƒ„es ser‰ possŠvel identificar o quanto de
ISS ser‰ recolhido ao MunicŠpio. Disse tamb†m que fez um requerimento pedindo ao
DER-6, de Taubat†, sobre a necessidade de se implantar guard-rail na SP 64, no KM
325+300 metros, ressaltando o alto Šndice de acidentes no local. Comentou tamb†m que
fez um requerimento ao superintendente ao DER-SP pedindo a instalaƒ‚o de redutores
de velocidade do tipo pardal, na SP-247, a fim de reduzir a velocidade dos veŠculos no
local e aumentar a seguranƒa dos moradores daquela localidade. Disse tamb†m que
apresentou • Prefeitura Municipal um requerimento onde solicita a informaƒ‚o de qual o
valor arrecadado de ISS at† a presente data, pala empresa Souza Compec Engenharia, e
qual valor arrecadado de IPTU e de IPVA pelo MunicŠpio, ressaltando que estes valores
v‚o para a conta de recursos prŒprios da Prefeitura. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso agradeceu ao vereador Luiz Cosme Martins de Souza por ter
assinado seu requerimento onde solicita da Presid…ncia desta CŽmara Municipal a
abertura de uma CEI para a apuraƒ‚o das denuncias referentes ‰ licitaƒ‚o do transporte
escolar. Em seguida, ressaltou que o Minist†rio P•blico n‚o † um Poder constituŠdo pela
Constituiƒ‚o federal e lamentou que esta CEI n‚o tenha sido aberta, pois seria uma
grande oportunidade de se esclarecerem os fatos. Disse que apresentou um requerimento
no qual requer da PMB, informaƒ„es quanto a “OS” (Organizaƒ‚o Social) IVS (Instituto
Vale Sa•de), ressaltando que isto † uma pouca vergonha neste MunicŠpio. Disse que a
Prefeitura Municipal repassa para esta OS o valor de R$ 210.225,84 mensais, que um
enfermeiro recebe para trabalhar nesta IVS a remuneraƒ‚o de R$ 5.429,19 mensais, que
este valor † maior do que a remuneraƒ‚o do Secret‰rio de Sa•de, que † pago
mensalmente um valor de R$ 7.500,00 para uma ambulŽncia atender pacientes que
moram distantes de Bananal (UTI mŒvel), que um radiologista trabalha 40 horas
semanais, contrariando o disposto no legislaƒ‚o, que a enfermeira chefe do PSF recebe
gratificaƒ‚o por nŠvel superior, que isso † um absurdo. Em seguida, disse tamb†m que
apresentou um requerimento onde requer da PMB, mudanƒa de trŽnsito em local que
especifica, na Rua Odorico Rodrigues, no Bairro Laranjeiras, pois o local † muito
perigoso. Na sequ…ncia, comentou que apresentou um requerimento endereƒado •
Prefeitura Municipal de Bananal onde requer informaƒ„es quanto as emendas
parlamentares que especifica, questionando qual o uso que se far‰ destas emendas
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concedidas pelo Deputado H†lio Nishimoto. Ato contŠnuo, comentou brevemente sobre a
Moƒ‚o de Rep•dio apresentada a equipe de obras da Prefeitura Municipal De Bananal,
pela inverdade quanto a realizaƒ‚o das obras na estrada rural Municipal do “Rodriguinho”,
destacando que a Prefeita Municipal postou no facebook que foi feita a obra no referido
Bairro, mas na realidade foram os prŒprios moradores que realizaram as melhorias no
local. Disse que pelo contrato da IVS, tr…s m†dicos devem estar • disposiƒ‚o, mas
quando esta vereadora vai at† a Unidade Mista, somente o Dr. Evandro se encontra, que
os vereadores devem fazer valer seu voto, que esta situaƒ‚o † um desrespeito com a
populaƒ‚o, as pessoas est‚o morrendo, n‚o tem m†dico, que est‰ em contato com
vereadores do MunicŠpio de Cruzeiro para maiores informaƒ„es sobre o assunto. Disse
tamb†m que a Prefeitura est‰ colocando pessoas para trabalharem na Unidade Mista sem
concurso p•blico, que cargo comissionado † cargo de chefia, n‚o † para qualquer cargo,
que ir‰ denunciar isto no FŒrum, que isto † uma bagunƒa, o povo n‚o † bobo e merece
respeito, que estar‰ denunciando ao Minist†rio P•blico estas irregularidades, que n‚o
deve nada para a Prefeita Municipal e n‚o † subordinada • Prefeita Municipal. Com a
palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que apresentou um requerimento
onde requer do D.E.R. a Implantaƒ‚o de radares na SP-247, tendo em vista a alta
velocidade dos veŠculos naquele local, que p„e em risco a seguranƒa dos pedestres. Em
seguida, comentou sobre um requerimento no qual requer do comando da PolŠcia Militar
Rodovi‰ria Do Estado De S‚o Paulo, fiscalizaƒ‚o mais intensiva na SP-247. Em aparte,
vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que concorda com a vereadora no sentido
da necessidade de se aumentar a fiscalizaƒ‚o dos veŠculos que trafegam por esta
rodovia. Na sequencia, a vereadora disse que apresentou um requerimento ao D.E.R.
onde requer serviƒos diversos na SP-68 em Bananal-SP, dentre eles a instalaƒ‚o de
redutores de velocidade no bairro Paulo Macedo. Ato contŠnuo, disse que apresentou um
requerimento em que solicita do Secret‰rio estadual do meio ambiente, informaƒ„es
quanto a finalizaƒ‚o do plano de manejo da unidade de conservaƒ‚o – Estaƒ‚o EcolŒgica
De Bananal e ainda a possibilidade de transformar em estrada parque o acesso a estaƒ‚o
ecolŒgica. Comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o De Aplausos apresentada • Policia
Civil De Bananal, pelos relevantes serviƒos prestados a comunidade de Bananal, sempre
com dedicaƒ‚o, profissionalismo e seriedade. Por fim, comentou sobre as Moƒ„es de
Pesar apresentadas nesta Sess‚o, aos senhores Laurito Alves Magalh‚es e Etie Geraldi,
ambos ocorridos recentemente. Comentou tamb†m sobre a licitaƒ‚o do transporte
escolar, dizendo que esteve no dia anterior a esta Sess‚o com a vereadora ‘rika e que a
mesma n‚o havia lhe pedido para assinar o pedido de abertura de CEI, que poderia ter
falado sobre isso naquela ocasi‚o, que j‰ existe no Minist†rio P•blico esta investigaƒ‚o
sobre a licitaƒ‚o, que o Programa CQC sŒ chegou at† aqui devido • discuss‚o dentro do
grupo do facebook, e que a vereadora ‘rika tomou a frente da discuss‚o para a resoluƒ‚o
dos problemas e quando foi marcada a reuni‚o, n‚o foi comunicada esta reuni‚o a esta
vereadora, que a vereadora ‘rika, como integrante da comiss‚o de Educaƒ‚o,
acompanhou a licitaƒ‚o e naquela ocasi‚o n‚o fez nada e agora quer abrir uma CEI, que
todos os vereadores que acompanharam a licitaƒ‚o dever‚o ser ouvidos no Minist†rio
P•blico, que hoje todos os taxistas hoje est‚o trabalhando para a empresa vencedora da
licitaƒ‚o e que somente ir‰ tomar alguma provid…ncia em relaƒ‚o a esta licitaƒ‚o depois
de o Minist†rio P•blico terminar as investigaƒ„es, que quer deixar bem claro que n‚o † a
favor de ningu†m, que n‚o tem o rabo preso com ningu†m e se posiciona dentro daquilo
que acredita ser o correto. Com a palavra Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos disse
que apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita
disponibilizaƒ‚o de uniformes e EPIS aos funcion‰rios que lidam diretamente com a
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limpeza urbana e expostos ao sol. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o em
que solicita serviƒos de manutenƒ‚o nas estradas rurais que especifica. Na sequencia,
comentou brevemente sobre a Moƒ‚o De Pesar apresentada pelo falecimento do SR.
Laurito Alves Magalh‚es, ocorrido recentemente. Em seguida, comentou sobre a
necessidade de manutenƒ‚o das estradas no Bairro Sert‚o dos Coqueiros, pois esteve
naquela localidade recentemente e constatou esta necessidade de manutenƒ‚o das
estradas. Por fim, em relaƒ‚o • licitaƒ‚o do transporte escolar, disse que concorda com
as palavras da vereadora L•cia, que a vereadora ‘rika participou da licitaƒ‚o, ela estava
l‰ e n‚o fez nada para impedir e depois de tr…s meses que ela quer tomar as
providencias, que † contra a abertura desta CEI e somente votar‰ quando chegar •
CŽmara as conclus„es do Minist†rio P•blico. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos a Policia Civil de Bananal, pela
operaƒ‚o realizada na madrugada do dia 07 de janeiro, que resultou na pris‚o de
traficantes de drogas que atuavam nesta regi‚o. Em seguida, comentou que a falta de
policiamento nas rodovias SP-64 e SP-68 se deve ao fato da falta de efetivo policial no
MunicŠpio de Bananal, pois os policiais s‚o respons‰veis por grandes trechos das
rodovias, e n‚o tem condiƒ‚o de permanecerem aqui no municŠpio por muito tempo. Na
sequencia, agradeceu ao Douglas da Sabesp e ao J•nior da Plenaplan pelo apoio nos
serviƒos de asfaltamento de buracos abertos pela Sabesp para a manutenƒ‚o dos canos
de abastecimento de ‰gua. Comentou tamb†m que est‰ triste com o estado de
conservaƒ‚o da Padaria Municipal, que est‰ necessitando de algumas reformas.
Parabenizou o Secret‰rio de Educaƒ‚o, Sr. Jair, pela instalaƒ‚o de um port‚o na escola
ZenŒbia. Em seguida, comentou sobre uma indicaƒ‚o onde solicita construƒ‚o de 4
bueiros na extens‚o da Rua Boa Esperanƒa, na Palha e sobre uma outra indicaƒ‚o em
que solicita serviƒos de reforma na capela mortu‰ria de Rancho Grande e ainda serviƒos
de limpeza geral em todo distrito. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que
apresentou nesta Sess‚o uma Moƒ‚o de Pesar pelo falecimento do SR. Laurito Alves
Magalh‚es, ocorrido recentemente. Em seguida, comentou sobre uma Moƒ‚o de rep•dio
apresentada • empresa Elektro, concession‰ria de energia el†trica me nosso MunicŠpio,
tendo em vista que a empresa n‚o responde •s solicitaƒ„es dos vereadores, ressaltando
a moƒ‚o de Aplausos ao funcion‰rio Lucas desta empresa Elektro, que sempre trabalhou
com muita dedicaƒ‚o e profissionalismo. Na sequencia, comentou sobre a quest‚o da
licitaƒ‚o do transporte escolar, destacando que a CŽmara Municipal n‚o tem o poder de
coaƒ‚o e puniƒ‚o que o Minist†rio P•blico tem, ressaltando que as informaƒ„es que
constam no Processo Administrativo aberto pela Prefeitura Municipal para a apuraƒ‚o dos
fatos est‚o muito bem explicadas e que devemos aguardar as conclus„es do Minist†rio
P•blico para a adoƒ‚o de outras medidas cabŠveis. Em aparte, a vereadora ‘rika disse
que o endereƒo de duas empresas que participaram da licitaƒ‚o † o mesmo. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com o vereador
Osvaldo Ferreira no sentido de aguardar as conclus„es do Minist†rio P•blico sobre as
den•ncias relativas • licitaƒ‚o do transporte escolar, para que depois os vereadores
possam se posicionar sobre o assunto. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura
Municipal onde solicita a disponibilizaƒ‚o de caseiro e colocaƒ‚o de port‚o na E.M.E.F.
"Prof.• ZenŒbia P. Ferreira". Em seguida, comentou que as obras de manutenƒ‚o da
estrada do Bairro Rodriguinho foram realizadas pelos moradores locais em parceria com a
Prefeitura Municipal, que o Sr. Jos† Geraldo comprou com recursos prŒprios as manilhas
e a Prefeitura cedeu a m‚o de obra e m‰quinas necess‰rias para a realizaƒ‚o da obra.
Comentou tamb†m sobre uma Moƒ‚o De Aplausos apresentada ao jovem Pedro Enrico,
pelos seus 15 anos de vida, comemorado em 1.€ de fevereiro do ano em curso. Por fim,
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comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo falecimento do SR.
Laurito Alves Magalh‚es e uma outra Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo falecimento da
Sra. Alice Porto Franciliano, ambos os falecimentos ocorridos recentemente. Com a
palavra vereador Luiz MaurŠcio Coutinho desejou boas vindas a todos os vereadores em
mais um ano que se inicia. Em seguida, comentou sobre um requerimento apresentado •
Prefeitura Municipal onde requer informaƒ„es quanto a construƒ‚o das casas populares
no MunicŠpio de Bananal. Disse tamb†m que apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura
Municipal na qual solicita troca / reparo do ar condicionado da sala de emerg…ncia da
UMS Mons. Cid Franƒa Santos. Comentou tamb†m que apresentou uma indicaƒ‚o •
Prefeitura Municipal onde solicita serviƒos de calƒamento e iluminaƒ‚o em diversas ruas
do “Timbor…”, bem como uma indicaƒ‚o que solicita da Prefeitura Municipal a troca de
manilha localizada na Rua Jo‚o Candido da Silva no Bairro NiterŒi. Em seguida,
comentou que, em relaƒ‚o • licitaƒ‚o do transporte escolar realizada pela Prefeitura
Municipal de Bananal, aos vereadores n‚o ficar‚o omissos, que devem aguardar as
conclus„es do Minist†rio P•blico antes de tomarem as medidas cabŠveis, que este n‚o †
o momento de se abrir uma CEI, pois † melhor esperar o posicionamento do Minist†rio
P•blico sobre o assunto. Comentou tamb†m que as obras no Bairro Rodriguinho foram
realizadas pelos moradores em parceria com a Prefeitura Municipal, onde os moradores
forneceram os materiais e a Prefeitura forneceu as m‰quinas e a m‚o de obra. Colocados
em votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„es, foram aprovados por unanimidade, com exceƒ‚o
da Moƒ‚o de Rep•dio a equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal, apresentada
pela vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso, a qual foi rejeitada por maioria de votos.
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 n‚o constaram Projetos de Leis. Ato contŠnuo, 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
Osvaldo Ferreira comentou sobre o andamento das obras de recuperaƒ‚o da rodovia
estadual SP-247, que o turismo vai crescer bastante na regi‚o com a recuperaƒ‚o e
manutenƒ‚o desta rodovia, que concorda com as preocupaƒ„es dos vereadores Robson
e L•cia Nader no sentido de se aumentar a fiscalizaƒ‚o e limitaƒ‚o da velocidade dos
veŠculos no local, a fim de se garanti a seguranƒa dos pedestres e moradores daquela
localidade. Comentou tamb†m que neste ano de 2014 as reuni„es de revis‚o do
Regimento Interno foram retomadas, que o regimento Interno est‰ ficando mais atualizado
e mais adequado • realidade da CŽmara Municipal. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que espera que um dia a verba da educaƒ‚o seja desvinculada do
orƒamento da Prefeitura Municipal, pois isto proporcionar‰ melhores condiƒ„es de uso do
recurso na Educaƒ‚o do MunicŠpio e na valorizaƒ‚o dos professores municipais.
Comentou tamb†m que j‰ sendo realizada a licitaƒ‚o para a definiƒ‚o da empresa que
realizar‰ a obra de recuperaƒ‚o dos trechos em eros‚o da rodovia que liga o MunicŠpio de
Bananal ao Distrito de Rancho Grande. Comentou tamb†m que a merenda servida aos
alunos da escola ZenŒbia n‚o est‰ boa, est‰ necessitando de melhorias na qualidade dos
alimentos. Por fim, comentou que a estrada que liga o MunicŠpio de Bananal ao Bairro
Sert‚o da Prata est‰ precisando de melhorias, pois o acesso est‰ muito ruim, dificultando
o transito dos moradores daquela localidade. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso disse que a Moƒ‚o de Rep•dio apresentada • equipe de obras da
Prefeitura Municipal de Bananal, pela inverdade quanto a realizaƒ‚o das obras na estrada
rural municipal do “Rodriguinho”, n‚o foi em relaƒ‚o aos servidores Z† Coqueiro e outros,
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

mas sim ao Fumeiro e ao Samison, que apareceram na foto junto com a Prefeita
Municipal. Em relaƒ‚o • licitaƒ‚o do transporte escolar realizada pela Prefeitura Municipal,
disse que naquela ocasi‚o n‚o p“de fazer nada, pois o procedimento licitatŒrio ainda
estava em fase de recurso, que n‚o poderia fazer porque a conduƒ‚o do processo de
licitaƒ‚o † atribuiƒ‚o do Executivo, que concorda que o Minist†rio P•blico deva fazer o
trabalho dele de investigaƒ‚o e apuraƒ‚o dos fatos, mas que a CŽmara Municipal tamb†m
deve fazer o papel dela, ouvindo todas as empresas que participaram da licitaƒ‚o e
demais pessoas envolvidas. Disse tamb†m que acha incoerente separar a verba da
educaƒ‚o da Prefeitura Municipal. Por fim, comentou que o vereador ‹lvaro † safado e
mau pagador, que o vereador foi at† Minas Gerais para pagar uma pens‚o alimentŠcia do
filho, que o vereador distribuiu vale-gasolina para comprar votos na eleiƒ‚o, que o filho
desta vereadora nunca violou cemit†rio como o filho do vereador fez e que o filho
biolŒgico do vereador lhe odeia. Com a palavra Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos
disse que a vereadora ‘rika † uma safada, cretina e engana o povo, que a vereadora
mandou currŠculo indicando pessoas para a empresa vencedora da licitaƒ‚o do transporte
escolar, mas ficou brava porque o dono da empresa n‚o aceitou e n‚o empregou as
pessoas indicadas por ela, que a vereadora n‚o tem emprego fixo e n‚o sabe o que † ter
carteira assinada, f†rias e nem licenƒa-pr…mio e que a vereadora fala na Sess‚o e n‚o
cumpre l‰ fora. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que
diversos cursos de el†trica e hidr‰ulica ser‚o oferecidos pela Assist…ncia Social aos
jovens do MunicŠpio de Bananal, dando a eles a oportunidade de se qualificarem para o
mercado de trabalho. Disse que se deve dar mais atenƒ‚o •s escolas municipais de
Bananal e que concorda que a verba da educaƒ‚o deva ser desvinculada, visando uma
maior autonomia da Secretaria da Educaƒ‚o do MunicŠpio e uma melhor valorizaƒ‚o dos
professores municipais. Comentou tamb†m sobre o problema do lixo que est‰ sendo
armazenado no p‰tio do Solar Aguiar Valim, gerando mau cheiro no local. Por fim,
ressaltou a necessidade da criaƒ‚o de um Conselho Municipal que atue junto • quest‚o
do Patrim“nio do MunicŠpio de Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa disse que concorda com os demais vereadores na quest‚o da necessidade de
melhorias na ‰rea da Educaƒ‚o. Comentou tamb†m que no dia seguinte a esta Sess‚o
Ordin‰ria (07/02/2014), acontecer‰ no Plen‰rio da CŽmara Municipal, •s 18h00min, uma
Audi…ncia P•blica para a discuss‚o do Projeto de Lei Complementar n€ 03, de 11 de
dezembro de 2013, que “fixa o perŠmetro urbano do MunicŠpio de Bananal, incluindo o
distrito de Rancho Grande, e d‰ outras provid…ncias”, a ser realizada pela Comiss‚o
Permanente de Planejamento, Uso, Ocupaƒ‚o e Parcelamento do Solo, aproveitando a
oportunidade para convidar a todos os presentes e a todos os ouvintes. Com a palavra
vereador Luiz MaurŠcio Coutinho disse que visitou recentemente as obras de recuperaƒ‚o
da rodovia estadual SP-247, agradeceu ao fumac… da Sucen que passou por alguns
bairros da cidade, parabenizou o Fundo Social e o Senai pelos cursos de capacitaƒ‚o que
ser‚o oferecidos aos jovens bananalenses. Informou a todos que o Projeto de Lei que
disp„e sobre o Plano de Carreira dos professores est‰ em tramitaƒ‚o nesta Casa e que a
Comiss‚o respons‰vel est‰ analisado este projeto para a emiss‚o de parecer e que em
breve o mesmo ser‰ votado pelos vereadores. Em seguida, parabenizou os Srs. Pedro
Enrico, filho da vereadora L•cia Nader, e Ricardo Luis Nogueira, Assessor da Presid…ncia
desta CŽmara Municipal, pelos seus anivers‰rios ocorridos recentemente. Com a palavra
vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira comentou brevemente sobre as
atividades do Legislativo no ano de 2013, destacando que foram aprovadas 22 (vinte e
duas) leis de iniciativa do Executivo, 2 (duas) leis de iniciativa de vereadores e 3 (tr…s) leis
de iniciativa da Mesa Diretora, bem como foram feitos 150 (cento e cinquenta)
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requerimentos, 214 (duzentas e quatorze) moƒ„es e 291 (duzentas e noventa e uma)
indicaƒ„es pelos vereadores desta Casa. Destacou tamb†m que foram realizadas 52
(cinquenta e duas) viagens oficiais pelos vereadores, e 09 (nove) viagens oficiais pelos
servidores da CŽmara Municipal. Comentou tamb†m que foram realizadas diversas
audi…ncias p•blicas durante o ano, abordando variados temas de discuss‚o p•blica.
Disse tamb†m que participou recentemente da audi…ncia p•blica realizada pela Prefeitura
municipal referente ao 4€ trimestre. Por fim, parabenizou o servidor Ricardo Luis Nogueira
Reis, Assessor da Presid…ncia da CŽmara Municipal de Bananal, pelo seu anivers‰rio
comemorado na presente data. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues
comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao Sr. Lucas Jos† da
Silva, funcion‰rio da empresa Elektro S/A, pelos relevantes serviƒos prestados ao
MunicŠpio de Bananal e regi‚o. Em seguida, comentou sobre uma Moƒ‚o de Aplausos
apresentada • empresa Souza Compec Engenharia, pelos relevantes serviƒos prestados
na rodovia estadual Prefeito Sebasti‚o Diniz de Moraes (SP-247), que liga a zona urbana
da cidade at† a Serra da Bocaina, em Bananal-SP. Comentou brevemente tamb†m sobre
uma indicaƒ‚o apresentada • Prefeitura Municipal onde solicita serviƒos de melhoria e
conservaƒ‚o nas avenidas que especifica, comentou tamb†m sobre uma indicaƒ‚o
apresentada em que solicita da Prefeitura Municipal de Bananal serviƒos de patrolamento
na estrada rural que d‰ acesso a Fazenda Bela Vista. Por fim, comentou brevemente
sobre os cursos oferecidos pelo Senai, atrav†s do Fundo Social, destacando a
importŽncia destes cursos de capacitaƒ‚o para os jovens do MunicŠpio. Em seguida, o
Presidente da Sess‚o Ordin‰ria, vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
convidou os nobres vereadores e demais presentes a participarem da Audi…ncia P•blica
para a discuss‚o do Projeto de Lei Complementar n€ 03, de 11 de dezembro de 2013, que
“fixa o perŠmetro urbano do MunicŠpio de Bananal, incluindo o distrito de Rancho Grande,
e d‰ outras provid…ncias”, a ser realizada pela Comiss‚o Permanente de Planejamento,
Uso, Ocupaƒ‚o e Parcelamento do Solo, a ser realizada no prŒximo dia sete de fevereiro
de 2014 (07/02/2014) •s 18h00min, no Plen‰rio da CŽmara Municipal de Bananal. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores
(as) Vereadores (as) para a prŒxima sess‚o ordin‰ria dia 20 (vinte) 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, 06 de fevereiro de 2014.

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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