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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 21 - 2014

ATA DA 21• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2014. No
dia vinte do m…s de fevereiro de dois mil e quatorze (20/02/2014), †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 Primeira
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: VEREADORA L•CIA HELENA
NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 014/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto ao pagamento de insalubridade aos agentes comunit…rios
de Sa†de do PSF; Requerimento n.€ 015/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
c‡pia do card…pio da merenda escolar das escolas urbanas e rurais do municˆpio; Moƒ‚o
n.€ 016/2014= de congratulaƒ„es, ao Ilmo. Sr. Douglas Jos‰ Guedes Guarizzi, pela
passagem de seu anivers…rio no dia 16/02; Moƒ‚o n.€ 017/2014= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Devanil Rosa dos Santos; Moƒ‚o n.€ 018/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Gloria Gonƒalves Leite; Indicaƒ‚o n.€ 027/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, passagem do carro fumacŠ em todas as ruas do Laranjeiras e
Educand…rio; Indicaƒ‚o n.€ 028/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
iluminaƒ‚o p†blica na localidade que liga a rua Boa Esperanƒa ao TimborŠ, na Palha, nas
proximidades do Posto de Sa†de; Indicaƒ‚o n.€ 029/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de reforma na …rea de lazer Ivani Barbosa; VEREADORA •RIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 016/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto ao local onde ser‚o construˆdas as novas casas populares
em Bananal; Requerimento n.€ 017/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
relaƒ‚o nominal das crianƒas atendidas pelo “Programa Viva Leite”; Requerimento n.€
018/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c‡pia da †ltima Ata do Conselho
Municipal de Educaƒ‚o e a relaƒ‚o dos membros do Conselho do FUNDEB;
Requerimento n.€ 019/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto ao recurso financeiro no valor de R$150.000,00, disponibilizado pelo Deputado
Estadual Samuel Moreira ao municˆpio de Bananal; Requerimento n.€ 020/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, relaƒ‚o nominal dos cargos comissionados e suas
respectivas funƒ„es no Poder Executivo; Requerimento n.€ 021/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a construƒ‚o de 2 novos postos do PSF em
Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 021/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
limpeza geral no bairro Laranjeiras; Indicaƒ‚o n.€ 022/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de “ponto de •nibus” logo ap‡s o aclive que se inicia a av.
Jo‚o Barbosa de Camargo, em frente a casa da Sra. Vania; VEREADOR LUIZ
MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 022/2014= solicita da Secretaria Municipal de
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Sa†de de Bananal, informaƒ„es quanto ao aparelho oftalmol‡gico, o qual foi
encaminhado para a assistŠncia t‰cnica; Moƒ‚o n.€ 022/2014= de aplausos, a Sra. Maria
L†cia Hime Prado Uch•a Maciel (D. Minuca), DD. Presidente do CMDCA, pela reuni‚o
realizada no dia 17/02/2014, no Centro Cultural Carlos Cheminand, com benefici…rios do
Bolsa Famˆlia; Moƒ‚o n.€ 023/2014= de aplausos, ao Sr. Luiz InglŠs, pela grande
dedicaƒ‚o Ž “Bambuparque”, onde s‚o preservados diversos tipos de bambus da mataatl•ntica; Indicaƒ‚o n.€ 023/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de
serviƒos de reparo ou troca de tampa de bueiro localizado na rua Boa Esperanƒa, na
Palha; Indicaƒ‚o n.€ 024/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
reparo de “meio fio” na rua Boa Esperanƒa; Indicaƒ‚o n.€ 025/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de capina e limpeza nos fundos do posto do PSF na
Palha (TimborŠ); VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€
023/2014= solicita da Empresa VIVO, a possibilidade de se disponibilizar o sinal de
Internet Speedy na Vila Bom Jardim, em Bananal; Requerimento n.€ 024/2014= solicita da
Empresa Nextel Telecomunicaƒ„es, a possibilidade de se implantar em Bananal, uma
torre de sistema Nextel de telecomunicaƒ„es; Indicaƒ‚o n.€ 030/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de estudos visando a disponibilizaƒ‚o de •nibus para
atender as localidades: Cer•mica, TimborŠ e Morro do Bruno; Indicaƒ‚o n.€ 031/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, contrataƒ‚o de mais um profissional
psicopedagogo para atender a rede municipal de ensino; Indicaƒ‚o n.€ 032/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de quebra-molas na rua Antonio Abelino
Leite, na Cer•mica; Indicaƒ‚o n.€ 033/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
iluminaƒ‚o p†blica na rua Laurindo Francisco, no “Fecha Porta”; Indicaƒ‚o n.€ 034/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, passagem do caminh‚o coletor de lixo na
Fazenda do Sr. Jo‚o Batista Coelho, em Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 035/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibilizaƒ‚o de “cantoneiro” na estrada rural “Melhor
Caminho”, localizada no distrito de Rancho Grande; VEREADORA MARIA APARECIDA
SOUZA DA COSTA: Moƒ‚o n.€ 020/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra. Gloria
Gonƒalves Leite; Moƒ‚o n.€ 021/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Jos‰ de
Almeida Camargo; Indicaƒ‚o n.€ 026/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
estudos no sentido de se implantar um projeto para estudantes com trabalho de plantio e
cultivo de hortaliƒas nas escolas municipais; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Moƒ‚o
n.€ 024/2014= de aplausos, a Policia Civil e Militar, pela apreens‚o de 134kg de drogas e
pris‚o de sete pessoas envolvidas, no dia 06/01/2014; Moƒ‚o n.€ 025/2014= de aplausos,
ao Setor de Sa†de Municipal, extensivo aos funcion…rios, pelo atendimento dado Ž Sra.
Glauci Garba Gomes; Moƒ‚o n.€ 026/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Devanil
Rosa dos Santos; Indicaƒ‚o n.€ 036/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
realizaƒ‚o de obras na Travessa Fragoso; Indicaƒ‚o n.€ 037/2014= reitera da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, solicitaƒ‚o que pede a avaliaƒ‚o de situaƒ‚o de risco no rua Jo‚o
C•ndido da Silva, Morro da Caixa d’…gua; 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: vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso iniciou agradecendo a presenƒa dos
pais dos alunos da escola Zen‡bia nesta Sess‚o Ordin…ria, ressaltando a import•ncia da
participaƒ‚o deles nas discuss„es sobre os problemas da Educaƒ‚o de nosso municˆpio.
Em seguida, disse que iria apresentar nesta Sess‚o um requerimento para a abertura de
uma CEI visando a apuraƒ‚o e investigaƒ‚o das irregularidades na escola Zen‡bia, mas
n‚o apresentou este requerimento pois resolveu antes fazer uma reuni‚o entre a
Comiss‚o de Educaƒ‚o da C•mara municipal, da qual faz parte, a Prefeita Municipal, o
Secret…rio Municipal de Educaƒ‚o e os pais dos alunos, para debater estas quest„es
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referentes Ž escola Zen‡bia. Em aparte, vereadora L†cia sugeriu que esta reuni‚o
acontecesse no dia posterior a esta Sess‚o. Neste momento, a vereadora ‘rika
perguntou aos pais dos alunos que estavam presentes na Sess‚o sobre qual data seria
melhor para acontecer esta reuni‚o, sendo respondido pela maioria deles que na pr‡xima
segunda-feira seria o melhor dia para eles. Em seguida, vereadora ‘rika comentou
brevemente sobre um requerimento apresentado Ž Prefeitura Municipal de Bananal onde
requer da PMB, informaƒ„es quanto ao local onde ser‚o construˆdas as novas casas
populares em Bananal. Disse tamb‰m que apresentou um requerimento Ž Prefeitura
Municipal solicitando a relaƒ‚o nominal das crianƒas atendidas pelo “Programa Viva
Leite”, ressaltando que tem conhecimento de que algumas pessoas que n‚o precisam
est‚o inscritas neste programa e recebendo este auxˆlio. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento em que requer da PMB, c‡pia da †ltima ata do conselho
municipal de educaƒ‚o e a relaƒ‚o dos membros do conselho do FUNDEB. Disse
tamb‰m que formulou um requerimento Ž Prefeitura Municipal de Bananal onde requer a
relaƒ‚o nominal dos cargos comissionados e suas respectivas funƒ„es no poder
executivo. Por fim, comentou brevemente sobre um requerimento apresentado Ž
Prefeitura Municipal em que requer informaƒ„es quanto ao recurso financeiro no valor de
R$150.000,00, disponibilizado pelo deputado estadual Samuel Moreira ao municˆpio de
Bananal, destacando a necessidade de se construir no Municˆpio, com este recurso, mais
dois postos do PSF para o melhor atendimento da populaƒ‚o. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse apresentou um requerimento onde requer da
empresa Nextel telecomunicaƒ„es, a possibilidade de se implantar em Bananal, uma torre
de sistema Nextel de telecomunicaƒ„es, ressaltando que com este sistema, a
comunicaƒ‚o por telefone celular em nosso Municˆpio iria melhorar muito. Em seguida,
comentou sobre um outro requerimento onde requer da empresa Vivo, a possibilidade de
se disponibilizar o sinal de internet speedy na Vila Bom Jardim, em Bananal, inclusive na
escola Zen‡bia, onde atualmente o acesso Ž internet ‰ prejudicado por falta do sinal de
Speedy no bairro Vila Bom Jardim. Comentou brevemente tamb‰m sobre uma indicaƒ‚o
apresentada Ž Prefeitura Municipal em que solicita contrataƒ‚o de mais um profissional
psicopedagogo, al‰m de mais um fonoaudi‡logio para o atendimento na rede p†blica de
sa†de do Municˆpio. Por fim, comentou que uma indicaƒ‚o sua, apresentada
anteriormente, foi atendida, referente Ž instalaƒ‚o de um port‚o novo na escola Zen‡bia e
de um bebedouro na mesma escola. Com a palavra vereadora L†cia Helena Nader
Gonƒalves iniciou agradecendo a participaƒ‚o dos pais dos alunos da escola Zen‡bia na
presente Sess‚o Ordin…ria, bem como elogiou a iniciativa deles de denunciarem as
irregularidades que est‚o acontecendo atualmente na mencionada escola municipal.
Comentou sobre um requerimento apresentado Ž Prefeitura Municipal em que requer
informaƒ„es quanto ao pagamento de insalubridade aos agentes comunit…rios de sa†de
do PSF. Em aparte, vereador Luiz Maurˆcio ressaltou que o problema destes agentes ‰ a
falta de pagamento de adicional de insalubridade, e n‚o de horas extras. Vereadora L†cia
agradeceu a correƒ‚o e pediu apoio dos demais vereadores no sentido de se tentar
regularizar o pagamento deste adicional de insalubridade aos agentes comunit…rios
municipais. Em aparte, vereador Luiz Cosme Martins disse que tem conhecimento de que
a Prefeitura Municipal est… aguardando um laudo do Minist‰rio do trabalho para
regularizar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais. Em
aparte, vereadora ‘rika comentou que os profissionais da sa†de que trabalham para a
Organizaƒ‚o Social IVS, recebem insalubridade me seus vencimentos. Vereadora L†cia
continuou dizendo que apresentou um requerimento onde requer da PMB, c‡pia do
card…pio da merenda escolar das escolas urbanas e rurais do Municˆpio, ressaltando a
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import•ncia de se acompanhar de perto a utilizaƒ‚o dos recursos da Educaƒ‚o,
principalmente no que diz respeito Ž alimentaƒ‚o dos alunos. Em seguida, comentou
brevemente sobre uma indicaƒ‚o em que solicita passagem do carro fumacŠ em v…rios
locais de nosso Municˆpio, para o combate de mosquitos e pernilongos. Disse tamb‰m
que fez uma indicaƒ‚o solicitando melhorias na iluminaƒ‚o nos Bairros TimborŠ e Boa
Esperanƒa. Comentou tamb‰m que apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita serviƒos de
reforma na …rea de lazer Ivani Barbosa. Em aparte, vereadora ‘rika disse que esteve
recentemente com skatistas na Prefeitura Municipal de Bananal e que o Condephaat n‚o
autorizou a construƒ‚o de uma pista de skate na Praƒa, mas autoriza na Beira Rio. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o apresentou requerimentos
nesta Sess‚o Ordin…ria, mas parabenizou a iniciativa das m‚es dos alunos da escola
Zen‡bia em fazerem o abaixo assinado pedindo as melhorias na escola, que esteve na
escola Zen‡bia recentemente para averiguar estas irregularidades denunciadas, que
conversou com a Diretora Mercedes e com o Secret…rio Municipal de Educaƒ‚o, Sr. Jair,
com o objetivo de se encontrar soluƒ„es para os problemas das escola. Em aparte,
vereador Luiz Cosme Martins disse que as escolas rurais est‚o muito ruins, que a escola
municipal do Bairro Sert‚o da Prata n‚o tem nem geladeira. Em aparte vereadora ‘rika
disse que a empresa vencedora da licitaƒ‚o para o fornecimento de materiais de
construƒ‚o para a reforma da escola Zen‡bia deveria ser desclassificada, pois n‚o tem os
referidos materiais em estoque para fornecŠ-los Ž Prefeitura, o que atrasa muito a
execuƒ‚o das obras. Vereador Robson disse que esteve no bairro Chico Leme com a
Prefeita municipal para lhe mostrar o estado de conservaƒ‚o das estradas naquele local,
que a localidade est… necessitando urgente de iluminaƒ‚o p†blica e de calƒamento nas
estradas de acesso. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
cumprimentou os pais dos alunos da escola Zen‡bia, presentes na Sess‚o Ordin…ria.
Disse que concorda com os demais vereadores em relaƒ‚o aos problemas da Educaƒ‚o
em nosso Municˆpˆo, que a escola Zen‡bia ‰ a menina dos olhos do Municˆpio, que a
escola Zen‡bia ‰ uma das principais escolas do Municˆpio, mas as quest„es polˆticas
impedem seu desenvolvimento. Sugeriu Ž Secretaria Municipal de Educaƒ‚o a
implantaƒ‚o de uma horta nas escolas municipais, visando a ocupaƒ‚o do tempo ocioso
das crianƒas. Disse tamb‰m que a escola Zen‡bia est… necessitando de inspetor de
alunos e que todos devem cobrar estas melhorias da Diretora daquela escola, a Sra.
Mercedes. Em seguida, comentou brevemente sobre a Moƒ‚o de Rep†dio apresentada Ž
Ilma. Sra. Luzinete Sabadine de Moura, DD. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
pela p‰ssima organizaƒ‚o no “Grito de Carnaval” realizado no dia 15 de fevereiro,
estendendo-se a madrugada do dia 16 de fevereiro do ano em curso, ressaltando que se
o evento era particular, n‚o deveria ter sido realizado na Praƒa, que o Conselho Tutelar
n‚o foi comunicado e que a Polˆcia Militar foi vaiada ao tentar impedir o som alto dos
veˆculos no local. Em aparte vereadora L†cia disse que a Moƒ‚o de Rep†dio n‚o deveria
ter sido dirigida Ž Sra. Luzinete Sabadine de Moura, pois o evento era particular. Em
aparte vereadora ‘rika disse que concorda com a vereadora L†cia, que o Sr. Vitor,
organizador do evento, comunicou sua realizaƒ‚o Ž Prefeitura Municipal, que a Moƒ‚o de
Rep†dio n‚o deveria ser dirigida Ž Sra. Luzinete Sabadine de Moura. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira comentou brevemente sobre uma moƒ‚o de rep†dio
apresentada recentemente Ž empresa Elektro, que a mencionada empresa respondeu
que est… disposta a marcar uma reuni‚o para resolver os assuntos pendentes. Em
seguida, elogiou os pais dos alunos da escola Zen‡bia pela iniciativa do abaixo-assinado,
que j… fez v…rios pedidos em relaƒ‚o …s escolas municipais e que acha muito importante a
participaƒ‚o dos pais dos alunos nas discuss„es na quest‚o da Educaƒ‚o no municˆpio.
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Disse que os servidores das escolas municipais e aqueles respons…veis pela direƒ‚o das
escolas devem agir mais, e n‚o ficarem em suas mesas esperando as coisas
acontecerem. Disse tamb‰m que acredita que ainda n‚o h… um local especˆfico para a
construƒ‚o das novas casas populares em Bananal, que concorda com a vereadora L†cia
em relaƒ‚o Ž necessidade de reforma na …rea de lazer Ivani Barbosa, bem como em
relaƒ‚o ao pagamento de insalubridade aos agentes comunit…rios de sa†de do PSF, pois
j… leu uma decis‚o do Tribunal de Justiƒa de S‚o Paulo referente ao direito dos servidores
de receberem este adicional. Comentou tamb‰m sobre uma indicaƒ‚o apresentada Ž
Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita a realizaƒ‚o de obras na Travessa
Fragoso. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o Ž Prefeitura Municipal em que
reitera pedido de avaliaƒ‚o de situaƒ‚o de risco na Rua Jo‚o C•ndido da Silva, no Morro
da Caixa D’…gua. Comentou tamb‰m sobre a Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo
falecimento do Senhor Devanil Rosa dos Santos. Em seguida, comentou brevemente
sobre a moƒ‚o de Aplausos apresentada Ž Polˆcia Civil e Polˆcia Militar do Estado de S‚o
Paulo pela apreens‚o de 134 Kg de drogas em nosso municˆpio e pela pris‚o de sete
pessoas no dia 06 de janeiro de 2014. Em aparte, vereadora ‘rika disse que o Poder
Judici…rio ‰ falho, pois alguns dos acusados j… est‚o soltos, que fica preocupada com a
situaƒ‚o dos policiais, que desconhece os motivos e as raz„es do habeas corpus que
concedeu liberdade aos acusados. Em aparte, vereadora L†cia disse que o mais
importante ‰ o trabalho que foi realizado pela polˆcia, independente do que vai acontecer
daqui para frente. Continuando suas palavras, vereador Osvaldo ressaltou que n‚o cabe
a n‡s julgarmos o m‰rito do habeas corpus, que n‚o se deve prejulgar os acusados, que
somente aos advogados, juˆzes e promotores compete falar do processo. Com a palavra
vereador Luiz Maurˆcio Coutinho disse que esteve juntamente com outros vereadores na
escola Zen‡bia, que foram muito bem recebidos pela Diretora Sra. Mercedes, que espera
que ocorra esta reuni‚o entre os pais dos alunos e a prefeita municipal para o debate das
quest„es e irregularidades mencionadas no abaixo assinado, que realmente a burocracia
atrapalha o andamento das obras na referida escola, que 2013 foi um ano muito difˆcil
para a Prefeitura Municipal, mas espera que 2014 seja melhor para todos. Comentou que
est… participando do Conselho de Sa†de juntamente com a vereadora Maria Aparecida,
que ‰ favor…vel ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais
que atuam com agentes comunit…rios, que em breve acontecer‚o as reuni„es para a
definiƒ‚o do local onde ser‚o construˆdos os novos postos do PSF, que ‰ contra a Moƒ‚o
de Rep†dio apresentada pela vereadora Maria Aparecida. Em aparte, vereadora Maria
Aparecida disse a Sra. Luzinete Sabadine de Moura ‰ respons…vel pelos eventos no
Municˆpio, pois est… Ž frente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Continuando,
vereador Luiz Maurˆcio disse que a Prefeitura Municipal de Bananal ainda n‚o definiu o
local para a construƒ‚o das casas populares, mas j… assinou o convŠnio que autoriza a
mencionada construƒ‚o. Em seguida, comentou que apresentou um requerimento Ž
Prefeitura Municipal em que requer da Secretaria Municipal de Sa†de, informaƒ„es
quanto ao aparelho oftalmol‡gico, o qual foi encaminhado para a assistŠncia t‰cnica, e
ainda n‚o retornou para uso. Em aparte, vereadora L†cia questionou se a m‰dica
oftalmologista que atua na Unidade Mista ‰ do Municˆpio ou ‰ da Organizaƒ‚o Social IVS,
sendo respondido pelo vereador Luiz Maurˆcio que a oftalmologista ‰ servidora municipal.
Em aparte, vereadora ‘rika disse que concorda com o requerimento apresentado pelo
vereador Luiz Maurˆcio, que se a Prefeitura n‚o conseguir o conserto, deve providenciar a
compra de um novo aparelho, pois a populaƒ‚o est… necessitando deste atendimento.
Continuando suas palavras, vereador Luiz Mauricio disse que apresentou uma Moƒ‚o de
Aplausos Ž Sra. Maria l†cia Hime Prado Uch•a Maciel (d. Minuca), DD. Presidente do
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CMDCA, pela reuni‚o realizada no dia 17 de fevereiro do ano em curso, no Centro
Cultural Carlos Cheminand, com os benefici…rios do Bolsa Famˆlia. Comentou tamb‰m
que apresentou uma Moƒ‚o de aplausos ao Sr. Luiz InglŠs, pela grande dedicaƒ‚o Ž
“Bambuparque”, onde s‚o preservados diversos tipos de bambus da mata-atl•ntica. Disse
tamb‰m que o fumacŠ j… est… passando pelo nosso municˆpio, a pedido da populaƒ‚o,
mas ressaltou que o Minist‰rio da Sa†de ‰ contra este tipo de aƒ‚o para combate aos
pernilongos. Por fim, disse que concorda com a indicaƒ‚o apresentada pela vereadora
L†cia no sentido da necessidade de se melhorar a iluminaƒ‚o p†blica no bairro TimborŠ.
Colocados em votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„es, foram aprovados por unanimidade,
com exceƒ‚o da Moƒ‚o De Rep†dio A Ilma. Sra. Luzinete Sabadine de Moura,
apresentada pela vereadora Maria Aparecida Souza da Costa, 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 constou: Projeto de Lei n.€ 039/2014, de autoria
da Mesa Diretora da C•mara Municipal, que “Disp„e sobre a criaƒ‚o da Comiss‚o
Permanente de Controle Interno da C•mara Municipal da Est•ncia Turˆstica de
Bananal/SP, e d… outras providŠncias.” Em seguida, o vereador Jos‰ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira, Presidente da Sess‚o Ordin…ria, colocou em votaƒ‚o o requerimento
de urgŠncia especial para a inclus‚o, na pauta da ordem do dia, do Projeto de Lei n€
001/2014, de autoria da Prefeita Municipal, que “Disp„e sobre a abertura de Cr‰dito
Adicional Especial no orƒamento vigente e d… outras providŠncias”, sendo aprovado este
requerimento por unanimidade. Ato contˆnuo, suspendeu a Sess‚o Ordin…ria por alguns
instantes, nomeando o vereador Osvaldo Ferreira como relator especial do referido
projeto de lei. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n.€ 001/2014, de autoria da
Prefeita Municipal, que “Disp„e sobre a abertura de Cr‰dito Adicional Especial no
orƒamento vigente e d… outras providŠncias”, solicitou e fez uso da palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que se sente honrado por ter sido nomeado relator especial do
referido projeto de lei em discuss‚o, que o parecer jurˆdico relativo ao projeto de lei em
discuss‚o foi pela constitucionalidade, que este projeto de lei preenche os requisitos
legais e que concorda com o parecer jurˆdico. Disse tamb‰m que este projeto de lei se
destina Ž Casa da Crianƒa, que a mesma deixou de receber uma verba mensalmente,
pois esta obrigatoriedade passou a ser da Prefeitura Municipal de Bananal e que a
Prefeitura precisa ter a previs‚o desta verba a ser repassada mensalmente Ž Casa da
Crianƒa em seu orƒamento. Disse que este cr‰dito especial n‚o altera o orƒamento
vigente, pois ser… anulado de outra conta, na reserva de contingŠncia e que a Casa da
Crianƒa precisa desta ajuda. Com a palavra vereadora L†cia Helena Nader Gonƒalves
disse que v…rios outros cr‰ditos especiais ainda passar‚o pela apreciaƒ‚o dos vereadores
da C•mara Municipal de Bananal, que se deve ficar atento ao limite de 20% de
suplementaƒ‚o de cr‰ditos especiais, conforme disp„e a Lei Orƒament…ria recentemente
aprovada nesta C•mara Municipal e que ‰ favor…vel a este projeto de lei para a ajuda da
Casa da Crianƒa de Bananal. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso
disse que concorda com os demais vereadores, que este valor ‰ para o custeio e
medicaƒ‚o das crianƒas, que conhece as necessidades da Casa da Crianƒa porque j… foi
Conselheira Tutelar e que ‰ favor…vel Ž aprovaƒ‚o deste projeto de lei. Quando da
votaƒ‚o do Projeto de Lei n.€ 001/2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n.€ 039/2014, fez uso da palavra o Presidente da
Sess‚o Ordin…ria, vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, explicou a todos a
import•ncia da aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei, tendo em vista que o Comunicado SDG n€
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32, de 28 de setembro de 2012, do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo,
determinou que a Prefeituras e as C•maras Municipais devem possuir seus pr‡prios
sistemas de controle interno, que atuar‚o de forma integrada e que a C•mara Municipal
de Bananal j… sofreu apontamento daquele Tribunal pela falta desta Comiss‚o de
Controle Interno. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que o Presidente
explanou bem a necessidade desta Comiss‚o de Controle Interno e que ‰ favor…vel Ž
aprovaƒ‚o deste projeto de lei. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Lei n.€ 039/2013, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Ato contˆnuo, 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
elogiou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pelo requerimento em que solicita da
Empresa Nextel Telecomunicaƒ„es, a possibilidade de se implantar em Bananal, uma
torre de sistema Nextel de telecomunicaƒ„es, elogiou tamb‰m o funcion…rio da Prefeitura
municipal conhecido popularmente como Fumeiro, pelas melhorias na estrada do Bairro
Santa Pol•nia. Em seguida, comentou ser favor…vel Ž reduƒ‚o da maioridade penal em
nosso paˆs, de 18 (dezoito) para 16 (dezesseis) anos. Por fim, lamentou o incidente no
evento ocorrido no †ltimo fim de semana em nosso municˆpio, em que resultou na morte
de uma pessoa atrav‰s de uma briga. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho
Affonso disse que apresentou nesta Sess‚o uma indicaƒ‚o em que solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza geral no bairro Laranjeiras. Disse tamb‰m que
apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de
“ponto de •nibus” logo ap‡s o aclive que se inicia a av. Jo‚o Barbosa de Camargo, em
frente a casa da Sra. Vania e que o Bairro Recanto Verde est… necessitando de serviƒo
de colocaƒ‚o de pedregulho em suas ruas. Comentou que concorda com as palavras
ditas pelo vereador Robson e que concorda com ele em relaƒ‚o Ž necessidade de
reduƒ‚o da maioridade penal em nosso paˆs. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa comentou brevemente sobre a Moƒ‚o de Rep†dio apresentada Ž Sra.
Luzinete Sabadine, que foi rejeitada no momento da votaƒ‚o dos requerimentos e das
moƒ„es, destacando que acha um absurdo que a prefeitura Municipal de Bananal n‚o
tenha tomado as providŠncias necess…rias quando do protocolo da comunicaƒ‚o da
realizaƒ‚o do evento pelo Sr. Vitor, que o Conselho tutelar deveria ter sido avisado da
ocorrŠncia do evento, pois havia muitos menores de idade no local, e que a Polˆcia militar
tamb‰m deveria ter sido avisada. Em seguida, comentou brevemente sobre a Moƒ‚o de
Pesar apresentada pelo falecimento da Sra. Maria Jos‰ de Almeida Camargo, ocorrido
recentemente e sobre a Moƒ‚o de Pesar apresentada , pelo falecimento da Sra. Gloria
Gonƒalves Leite. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza comentou sobre
uma indicaƒ‚o apresentada em que solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibilizaƒ‚o de “cantoneiro” na estrada rural “Melhor Caminho”, localizada no distrito
de Rancho Grande. Comentou tamb‰m sobre uma indicaƒ‚o apresentada onde solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, passagem do caminh‚o coletor de lixo na Fazenda do Sr.
Jo‚o Batista Coelho, em Rancho Grande. Disse, ainda, que apresentou uma indicaƒ‚o
em que solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de quebra-molas na rua
Antonio Abelino Leite, na Cer•mica. Comentou brevemente que apresentou uma
indicaƒ‚o onde solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de estudos visando a
disponibilizaƒ‚o de •nibus para atender as localidades: Cer•mica, TimborŠ e Morro do
Bruno. Por fim, agradeceu o funcion…rio da Prefeitura municipal popularmente conhecido
como Fumeiro, pelo atendimento de algumas de suas solicitaƒ„es. Com a palavra
vereadora L†cia Helena Nader Gonƒalves disse que concorda com as palavras ditas
pelos demais vereadores no sentido de ser necess…ria, em nosso paˆs, a reduƒ‚o da
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maioridade penal. Disse que a Cetesb respondeu a seu requerimento relativo Ž
necessidade de limpeza da estaƒ‚o de tratamento de esgoto (ETE), localizada no Bairro
Cer•mica, que produz mau cheiro e incomoda os moradores daquela localidade.
Comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de congratulaƒ„es, apresentada ao Ilmo. Sr.
Douglas Jos‰ Guedes Guarizzi, pela passagem de seu anivers…rio no †ltimo dia 16 de
fevereiro do corrente ano. Ressaltou, por fim, a necessidade de instalaƒ‚o de quebra
molas no Bairro Cer•mica, destacando que alguns motoristas conduzem seus veˆculos
em alta velocidade no local, colocando em risco a seguranƒa dos moradores do
mencionado Bairro. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que apresentou uma
Moƒ‚o de aplausos, ao Setor de Sa†de Municipal, extensivo aos funcion…rios, pelo
atendimento dado Ž Sra. Glauci Garba Gomes, ressaltando que esta pessoa, quando
precisou do atendimento, foi prontamente atendida pela equipe de sa†de municipal. Com
a palavra vereador Luiz Maurˆcio Coutinho comentou brevemente sobre uma indicaƒ‚o
em que solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de serviƒos de reparo ou
troca de tampa de bueiro localizado na rua Boa Esperanƒa, na Palha. Por fim, comentou
que fez uma indicaƒ‚o onde solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de capina
e limpeza nos fundos do posto do PSF na Palha (TimborŠ). 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 13 (treze) de marƒo 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,
20 (vinte) 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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