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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 23 - 2014

ATA DA 23• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 27 DE MAR…O DE 2014. No dia
vinte e sete do m†s de mar‡o de dois mil e quatorze (27/03/2014), ˆs vinte horas, na
Sala Nobre da C‰mara Municipal de Bananal, sita ˆ Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de SŠo Paulo, realizou-se a Vig‹sima Terceira
SessŠo OrdinŒria desta Segunda SessŠo Legislativa, sob a Presid†ncia do Vereador
Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L•cia Helena
Nader Gon‡alves, Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŒria), „lvaro Luiz Nogueira Ramos, Žrika Tereza Coitinho
Affonso (1• SecretŒria), Robson do Amaral Rodrigues e Luiz Mauricio Coutinho
(Vice – Presidente). A ATA da sessŠo anterior foi aprovada sem restri‡•es. Ap•s a
chamada, havendo n•mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessŠo. Na sequ†ncia, procedeu-se a leitura das mat‹rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.€ 038/2014= solicita da SABESP, soluƒ‚o para cessar lanƒamento de
esgotos no rio Ant„nio Siqueira; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES:
Requerimento n.€ 039/2014= solicita da Empresa VIVO, implantaƒ‚o de torre repetidora
de sinal de celular no alto da Serra da Bocaina em Bananal-SP; Requerimento n.€
040/2014= solicita do Presidente da C…mara Municipal da Est…ncia Tur†stica de Bananal,
informaƒ‡es quanto ao terreno situado na “Linha de Tiro”; Requerimento n.€ 041/2014=
solicita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informaƒ‡es quanto a existŠncia de
projeto visando a recuperaƒ‚o das nascentes do nosso rio Bananal; Requerimento n.€
042/2014= solicita da Secretaria Municipal de Sa‹de, informaƒ‡es quanto ao controle
periŒdico dos pernilongos, que est‚o aterrorizando principalmente os bairros Cer…mica,
Laranjeiras, Boa Esperanƒa e centro de nossa cidade; Requerimento n.€ 043/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ‡es quanto aos convŠnios firmados
entre a Prefeitura Municipal de Bananal e o Governo do Estado de S‚o Paulo; Indicaƒ‚o
n.€ 063/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o do 1.€ Campeonato de
“parapentes”, incluindo-o no calend•rio de festividades do nosso munic†pio; Indicaƒ‚o n.€
064/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implantaƒ‚o do projeto EJA na Serra
da Bocaina; Indicaƒ‚o n.€ 065/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos
visando o asfaltamento das avenidas Jo‚o Barbosa de Camargo, Žlvaro Moreira Ramos e
Pelegrino Sciotta, todas localizadas no bairro Vila Bom Jardim; VEREADOR LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 044/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒ‡es quanto ao „nibus abandonado no estacionamento da PM
em Bananal, Placa CPI 3838; Requerimento n.€ 045/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ‡es quanto ao motivo de corte das horas extras de alguns funcion•rios
da Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 046/2014= solicita da ELEKTRO,
informaƒ‡es quanto a n‚o distribuiƒ‚o de energia el•trica no Sert‚o dos Coqueiros em
Bananal-SP; Indicaƒ‚o n.€ 054/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos
de patrolamento na estrada que liga o Sert‚o da Madeireira ao Sert‚o dos Coqueiros em
Bananal-SP; Indicaƒ‚o n.€ 055/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos
de reforma e manutenƒ‚o no SAMBA; Indicaƒ‚o n.€ 056/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de nivelamento de paralelep†pedos e tapa-buracos na rua Boa
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Esperanƒa na Palha; Indicaƒ‚o n.€ 057/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de capina e limpeza no morro do Jalem na Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€
058/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de roƒada, capina e limpeza
em todo distrito de Rancho Grande; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO:
Requerimento n.€ 047/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ‡es
quanto ao motivo de corte das horas extras dos funcion•rios efetivos da Prefeitura
Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 048/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ‡es quanto ao ve†culo VW Parati, o qual foi doado pela DRS;
Requerimento n.€ 049/2014= solicita da Promotoria de Justiƒa da Comarca de Bananal,
providŠncias quanto a SABESP, com relaƒ‚o a ETE (Estaƒ‚o de Tratamento de Esgoto)
localizada no bairro Cer…mica; Moƒ‚o n.€ 046/2014= de aplausos, aos alunos: T•LIO
CHEMINAND DE PAIVA (E.M.E.F. "PROF. JOS‘ LUIZ F. GUIMAR’ES"), KAYLANE
GENTIL LOUREN“O (E.M.E.F. "PROF.” ZEN•BIA P. FERREIRA"), ANA CAROLINE DA
SILVA NASCIMENTO (E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA") e MAURICIO GRA“A
VALIANTE E SILVA (E.M.E.I. "CORONEL NOGUEIRA COBRA"), pelo empenho e
dedicaƒ‚o de cada um de vocŠs, se destacando em suas respectivas escolas na
competiƒ‚o “TABUADA VANGUARDA” de 2014; Moƒ‚o n.€ 047/2014= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Deputado Estadual H•lio Nishimoto, por contemplar Bananal com uma
Academia ao Ar Livre e uma ambul…ncia;Moƒ‚o n.€ 048/2014= de agradecimentos, a Ilma.
Sra. Daniela Cassal, pelo excelente trabalho realizado frente a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 047/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instalaƒ‚o de placa “proibido jogar lixo” no bairro Recanto Verde; VEREADOR
ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o n.€ 049/2014= de aplausos, ao casal
Vin†cius e Adriana, pela inauguraƒ‚o da nova loja de roupas “ADRIANA MODAS”,
localizada na rua Manoel de Aguiar, centro, em Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 050/2014= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Waldemar de Oliveira; Moƒ‚o n.€ 051/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Ant„nia Pereira da Silva; Indicaƒ‚o n.€ 059/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de roƒada, capina e limpeza em todas as ruas do “Morro
do Bruno” na Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€ 060/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, troca de l…mpadas em diversos postes de iluminaƒ‚o na praƒa D. Domiciana;
Indicaƒ‚o n.€ 061/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de roƒada e
limpeza no trecho que se inicia apŒs o calƒamento asf•ltico da av. C•sar Augusto
Gonƒalves, na Cer…mica at• o “s†tio Tenesitio”; Indicaƒ‚o n.€ 062/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, troca de l…mpadas e poda de folhas de bambueiro nas
proximidades da ponte Leopoldo de Souza Breve, na Cer…mica; VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES: Moƒ‚o n.€ 052/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Waldemar de Oliveira; Moƒ‚o n.€ 053/2014= de aplausos, a AMOVALE (Associaƒ‚o de
Moradores e Amigos do Vale da Bocaina), pelo bel†ssimo trabalho de conscientizaƒ‚o no
Carnaval 2014 em Bananal, e pelos demais trabalhos realizados quanto a preservaƒ‚o do
Meio Ambiente; Moƒ‚o n.€ 054/2014= de agradecimento e aplausos, ao Ilmo. Sr. J‹lio
C•sar Maced„nio Buys Segundo, pela doaƒ‚o de um ve†culo 0km para atender o setor da
sa‹de municipal de Bananal; Moƒ‚o n.€ 055/2014= de agradecimento e aplausos, aos
senhores RENATO DA CRUZ, SAMYSON NEVES e CID, pelos relevantes serviƒos
prestados no Carnaval 2014 em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 048/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutores de velocidade na av. C•sar Augusto
Gonƒalves, na rua Ednaldo Elias Mendes Leal, na trav. Benedito Vitoriano Costa e na av.
Jo‚o Barbosa de Camargo; Indicaƒ‚o n.€ 049/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, disponibilizaƒ‚o de acesso a Internet gratuita, atrav•s de rede wireless na
Praƒa S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€ 050/2014= solicita da Exma. Sra.
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Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza e disponibilizaƒ‚o de iluminaƒ‚o p‹blica na rua
Pedro Humberto Bruno; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Indicaƒ‚o n.€
051/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de bebedouro na capela
mortu•ria do Cemit•rio Municipal, no centro da cidade; Indicaƒ‚o n.€ 052/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reparo ou substituiƒ‚o de pavimentaƒ‚o na rua
Boa Esperanƒa na Palha; Indicaƒ‚o n.€ 053/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de reparo na torre de transmiss‚o de sinal televisivo. 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
comentou sobre um requerimento apresentado – Prefeitura Municipal de Bananal onde
requer informaƒ‡es a respeito do controle periŒdico dos pernilongos comuns que est‚o
aterrorizando os bairros da Cer…mica, Laranjeiras, Boa Esperanƒa e Centro da cidade de
Bananal. Em seguida, comentou brevemente sobre um requerimento apresentado em que
solicita da Prefeitura Municipal de Bananal informaƒ‡es se existe algum projeto em estudo
para a recuperaƒ‚o das nascentes do Rio Bananal. Disse tamb•m que esta quest‚o do
meio ambiente j• foi discutida na ‹ltima AudiŠncia P‹blica do dia vinte de marƒo, na
discuss‚o sobre o Plano Diretor de Bananal. Falou tamb•m sobre um requerimento
apresentado – PresidŠncia da C…mara Municipal de Bananal onde requer informaƒ‡es a
respeito do terreno situado na linha de tiro, questionando se este terreno • de propriedade
da C…mara Municipal de Bananal, solicitando cŒpia da escritura e a possibilidade de
doaƒ‚o deste terreno para o Munic†pio, a fim de transform•-lo em um polo industrial, para
que possamos gerar emprego em nossa cidade. Com a palavra vereadora L‹cia Helena
Nader Gonƒalves iniciou cumprimentando a todos os presentes, em seguida comentou
sobre uma Moƒ‚o de Agradecimento e Aplausos ao Ilmo. Sr. J‹lio C•sar Maced„nio Buys
Segundo, pela bel†ssima atitude de se doar ao Munic†pio de Bananal, um ve†culo 0km
para atender o setor de sa‹de do munic†pio. Em seguida, comentou brevemente sobre
uma Moƒ‚o de Agradecimento e Aplausos apresentada aos Senhores Renato da Cruz,
Samyson Neves e Cid, pelos relevantes serviƒos prestados no Carnaval 2014 em
Bananal. Disse tamb•m que apresentou uma “Moƒ‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr.
Waldemar De Oliveira, conhecido popularmente como Mazinho Cajuca, ocorrido
recentemente. Disse que esteve em um Congresso em Campos do Jord‚o-SP, que l•
existe um projeto que estimula os propriet•rios locais a preservarem as nascentes dos
rios, atrav•s de uma compensaƒ‚o financeira a eles, que este projeto deveria ser
implantado em Bananal. Comentou tamb•m que quando era Presidente desta C…mara
Municipal j• fez um requerimento a respeito de informaƒ‡es do terreno localizado na linha
de tiro de Bananal e que tal terreno • de propriedade da Prefeitura Municipal de Bananal.
Disse tamb•m que representantes do DER de Taubat• estiveram na data de hoje em
Bananal visitando as rodovias estaduais SP-64, SP-68 e SP-247, a fim de verificar a
possibilidade de se implantar as melhorias requeridas pelos vereadores. Comentou
tamb•m que o mau cheiro na ETE do Bairro Cer…mica continua, apesar das medidas
adotadas recentemente para combater este mau cheiro. Agradeceu a Prefeita Municipal
pelos cursos do SENAI trazidos para Bananal e comentou que j• foram feitas muitas
inscriƒ‡es nestes cursos. Com relaƒ‚o ao loteamento que ser• realizado no Bairro
Cer…mica, disse que espera que a Prefeitura Municipal de Bananal n‚o corte as •rvores
antigas que existem naquele local. Comentou que a Prefeitura Municipal deve realizar um
projeto em parceria com os moradores com o objetivo de restaurar as calƒadas das casas
do Munic†pio. Por fim, disse que apresentou uma indicaƒ‚o – Prefeitura Municipal de
Bananal onde requer a instalaƒ‚o de quebra-molas em diversas localidades do Munic†pio,
a fim de se aumentar a seguranƒa dos moradores destes locais. Com a palavra vereadora
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‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos a todos os
alunos do Munic†pio de Bananal que participaram da competiƒ‚o Tabuada Vanguarda.
Em seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos ao Exmo. Sr. Deputado
Estadual H•lio Nishimoto, por contemplar o munic†pio de Bananal com uma Academia ao
Ar Livre e uma ambul…ncia. Comentou tamb•m que apresentou um requerimento onde
requer da PMB, informaƒ‡es quanto ao motivo de corte das horas extras dos funcion•rios
efetivos da PMB. Por fim, disse que apresentou um requerimento – Prefeitura Municipal
de Bananal informaƒ‡es quanto ao ve†culo VW Parati, o qual foi doado pela DRS e se
encontra em manutenƒ‚o em uma oficina em Barra Mansa, que esteve pessoalmente
nesta oficina e constatou que o ve†culo apresenta pequenos danos por consequŠncia de
ter sofrido uma poss†vel colis‚o. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse que apresentou um requerimento onde requer da PMB, informaƒ‡es quanto ao
motivo de corte das horas extras de alguns funcion•rios da PMB. Comentou tamb•m que
apresentou um requerimento em que requer da Elektro, informaƒ‡es quanto a n‚o
distribuiƒ‚o de energia el•trica no Sert‚o Dos Coqueiros Em Bananal-SP. Disse tamb•m
que apresentou um requerimento onde requer da PMB, informaƒ‡es quanto ao „nibus
abandonado no estacionamento da Pol†cia Militar em Bananal, Placa CPI 3838,
ressaltando que este „nibus • rodovi•rio e poderia estar sendo utilizado para o transporte
escolar de cerca de 50 alunos. Disse tamb•m que apresentou uma indicaƒ‚o – Prefeitura
Municipal de Bananal onde solicita serviƒos de patrolamento na estrada que liga o Sert‚o
da Madeireira ao Sert‚o dos Coqueiros em Bananal-SP. Em seguida, comentou
brevemente sobre uma indicaƒ‚o em que solicita serviƒos de reforma e manutenƒ‚o no
Samba. Disse tamb•m que apresentou uma indicaƒ‚o – Prefeitura Municipal de Bananal
onde solicita serviƒos de nivelamento de paralelep†pedos e tapa-buracos na Rua Boa
Esperanƒa Na Palha. Posteriormente, comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada onde
solicita da Prefeitura Municipal serviƒos de capina e limpeza no Morro do Jal•m na Vila
Bom Jardim. Por fim, comentou sobre uma outra indicaƒ‚o apresentada – Prefeitura
Municipal onde solicita serviƒos de roƒada, capina e limpeza em todo o Distrito de Rancho
Grande. Com a palavra vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos iniciou suas palavras
comentando brevemente sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao casal Vin†cius e
Adriana, pela inauguraƒ‚o da nova loja de roupas “Adriana Modas”, localizada na Rua
Manoel de Aguiar, centro em Bananal, destacando a restauraƒ‚o do antigo pr•dio local
onde funciona atualmente esta loja. Em seguida, comentou brevemente sobre uma
“Moƒ‚o de Pesar” apresentada pelo falecimento do Sr. Waldemar De Oliveira, ocorrido
recentemente, popularmente conhecido como Sr. Mazinho Cajuca. Falou tamb•m sobre
uma “Moƒ‚o de Pesar” apresentada pelo falecimento da Sra. Ant„nia Pereira da Silva,
ocorrido recentemente. Comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada – Prefeitura
Municipal de Bananal onde solicita serviƒos de roƒada, capina e limpeza em todas as ruas
do “Morro do Bruno”. Disse tamb•m que apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita da
Prefeitura Municipal de Bananal a troca de l…mpadas em diversos postes de iluminaƒ‚o
na Praƒa D. Domiciana. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o tamb•m – Prefeitura
Municipal de Bananal onde solicita serviƒos de roƒada e limpeza no trecho que se inicia
apŒs o calƒamento asf•ltico da Av. C•sar Augusto Gonƒalves, na Cer…mica at• o “S†tio
Tenesitio”. Comentou que apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita troca de l…mpadas e
poda de folhas de bambueiro nas proximidades da ponte Leopoldo De Souza Breve, na
Cer…mica. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que n‚o fez
nenhuma moƒ‚o nesta presente Sess‚o Ordin•ria, que participou do Encontro de
Vereadoras do Vale do Para†ba e da regi‚o Litoral Norte, realizado na C…mara Municipal
de Ilhabela, ressaltando a participaƒ‚o das mulheres na pol†tica atual em nosso pa†s.
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Comentou brevemente sobre a sa†da da Sra. Mercedes da direƒ‚o da Escola Municipal
ZenŒbia e tamb•m sobre os falecimentos do Sr. Roberto Carlos e Dona Ant„nia, ocorridos
recentemente. Em aparte, vereadora L‹cia disse que a Sra. Mercedes fez um bom
trabalho enquanto atuou como diretora da escola ZenŒbia. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que os vereadores apresentam muitos requerimentos, mas que
prefere n‚o fazer muitos requerimentos e sim realizar pessoalmente seus pedidos junto
aos Œrg‚os competentes para lhe atender. Disse que apresentou um requerimento –
Sabesp onde solicita soluƒ‚o para cessar o lanƒamento de esgotos no Rio Ant„nio
Siqueira, ressaltando que este afluente do rio Bananal tem seu curso infestado por
esgotos dom•sticos que lhe s‚o lanƒados, certamente por falta de ligaƒ‚o ao sistema de
coleta de esgotos da Sabesp, por certas residŠncias e que esta poluiƒ‚o est• sendo
despejada diretamente no Rio Bananal. Disse que a Sabesp precisa modernizar a ETE do
Bairro Cer…mica para acabar com o mau cheiro e demais transtornos no local. Comentou
que recebeu um e-mail do Deputado Alexandre da Farm•cia, o qual lhe informa que o
Munic†pio de Bananal ser• inserido e comtemplado por programas voltados para a •rea
tur†stica. Em relaƒ‚o – luz no Bairro Sert‚o dos Coqueiros, disse que est• cobrando a
soluƒ‚o destes problemas h• muito tempo junto – concession•ria Elektro S/A, que j• fez
inclusive uma moƒ‚o de Rep‹dio – mencionada empresa por n‚o atender aos
requerimentos apresentados pelos vereadores desta C…mara Municipal de Bananal. Disse
que esteve nesta data de hoje com o Sr. Milton Pontes, representante da empresa Elektro
e que explicou a ele todas as demandas do Munic†pio. Com a palavra vereador Luiz
Maur†cio Coutinho disse n‚o fez requerimentos nesta Sess‚o Ordin•ria, que esteve nesta
data de hoje com o Sr. Milton Pontes da empresa Elektro para discutir as demandas do
Munic†pio de Bananal, dentre elas a quest‚o da iluminaƒ‚o da quadra poliesportiva do
Bairro Boa Esperanƒa. Disse que o ve†culo VW Parati mencionado pela vereadora ‘rika
est• apenas com problemas no motor, que o mesmo atende – •rea da Sa‹de do
Munic†pio. Parabenizou os alunos das escolas municipais participantes da Tabuada
Vanguarda. Em seguida, comentou brevemente sobre uma indicaƒ‚o apresentada –
Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita instalaƒ‚o de bebedouro na Capela
Mortu•ria do Cemit•rio Municipal, no centro da cidade. Comentou brevemente tamb•m
sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que solicita da Prefeitura Municipal serviƒos de
reparo ou substituiƒ‚o de pavimentaƒ‚o na Rua Boa Esperanƒa, na Palha. Disse tamb•m
que apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita da Prefeitura Municipal de Bananal alguns
serviƒos de reparo na torre de transmiss‚o de sinal televisivo. Por fim, comentou que os
novos m•dicos j• chegaram para atuar junto ao PSF e que j• est‚o trabalhando.
Colocados em votaƒ‚o os requerimentos e moƒ‡es, 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€ 41, de 12 de dezembro de 2013 –
“cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e d• outras
providŠncias”; Projeto de Lei n€ 42, de 12 de dezembro de 2013 – “disp‡e sobre a
instituiƒ‚o do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent•vel (CMDRS) e d•
outras providŠncias”. Ato cont†nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de
urgŠncia especial apresentado para a inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei n€ 04,
de 18 de Marƒo de 2014, “disp‡e sobre a concess‚o de reajuste do cart‚o alimentaƒ‚o
dos servidores p‹blicos, e d• outras providŠncias”, sendo este requerimento aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Presidente nomeou como relator especial do Projeto de Lei
n€ 04, de 18 de Marƒo de 2014 o vereador Osvaldo Ferreira, suspendendo a Sess‚o
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Ordin•ria por alguns minutos para a emiss‚o de parecer pelo Relator Especial.
Retomando a Sess‚o alguns minutos depois, o Presidente franqueou a palavra ao Relator
Especial do Projeto de Lei n€ 04, de 18 de Marƒo de 2014, vereador Osvaldo Ferreira, que
se posicionou de acordo com o Parecer jur†dico exarado pela Consultora Jur†dica da
C…mara Municipal de Bananal, opinando pela constitucionalidade e pela legalidade do
referido Projeto de Lei em discuss‚o. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho
Affonso formulou, de forma verbal, um requerimento solicitando a votaƒ‚o em destaque
do artigo 2€ do Projeto de Lei n€ 04, de 18 de Marƒo de 2014. Colocado em votaƒ‚o o
requerimento da vereadora ‘rika T. C. Affonso, foi o mesmo rejeitado por maioria de
votos, tendo votado de forma favor•vel a autora do requerimento, vereadora ‘rika T. C.
Affonso e o vereador Robson do Amaral Rodrigues. Colocado em discuss‚o o Projeto de
Lei n€ 04, de 18 de Marƒo de 2014, solicitou e fez uso da palavra: vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso disse que • contra esta oneraƒ‚o da Secretaria de AssistŠncia Social,
pois a mesma j• vem sofrendo com a falta de recursos e que se se outra Secretaria
Municipal fosse onerada, esta vereadora seria favor•vel ao Projeto de Lei em discuss‚o.
Disse que este Projeto • incoerente com a falta de recursos alegada pela Administraƒ‚o
da atual Prefeita Municipal, que este projeto de Lei pode at• ser legal, mas • imoral, pois
retira recursos de uma Secretaria Municipal que n‚o possui muitos recursos dispon†veis,
que o voto • pessoal e • contra, pois acha o projeto de lei apresentado imoral. Com a
palavra vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves disse que no PPA 2014 o Conselho
Tutelar • previsto dentro das aƒ‡es da Secretaria de AssistŠncia Social, que estes
recursos s‚o prŒprios da Prefeitura Municipal de Bananal, que se todos os cargos da
Prefeitura Municipal j• recebem este cart‚o alimentaƒ‚o, n‚o vŠ problemas em que este
benef†cio seja estendido aos Conselheiros Tutelares. Disse que acha pouco o valor
creditado no cart‚o alimentaƒ‚o, mas como a Prefeitura n‚o pode conceder aumento na
folha de pagamentos, esta vereadora • favor•vel ao aumento no valor do benef†cio de
alimentaƒ‚o dos servidores. Por fim, disse que n‚o vŠ nenhuma imoralidade no referido
Projeto de Lei em discuss‚o, que ele • constitucional, conforme consta no Parecer
Jur†dico emitido pela Consultoria Jur†dica desta C…mara Municipal. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira disse que o Sr. Costinha, morador do Sert‚o da Bocaina, • um
servidor p‹blico municipal com problemas de vis‚o, que muitas pessoas j• o
aconselharam a se afastar de suas funƒ‡es para se tratar, inclusive este vereador, porem
o referido servidor p‹blico n‚o o faz pois durante o seu afastamento receberia apenas o
auxilio doenƒa do INSS, e tal servidor j• conta com o valor da cesta alimentaƒ‚o para o
provimento de sua fam†lia. Disse que assim como este servidor mencionado, muitos
outros dependem deste benef†cio de alimentaƒ‚o para o provimento de suas fam†lias, que
este cart‚o alimentaƒ‚o • a seguranƒa dos servidores, al•m de ser importante do ponto
de vista econ„mico, pois os servidores gastam este cart‚o no com•rcio local de Bananal.
Disse tamb•m que o Projeto de Lei n‚o afirma que os recursos sair‚o da Secretaria de
AssistŠncia Social, mas sim que poder‚o ser custeados por tal Secretaria. Comentou que
a Secretaria de AssistŠncia Social n‚o atua como deveria, mas independente disso •
favor•vel – aprovaƒ‚o do referido projeto de lei em discuss‚o. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que • favor•vel – aprovaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 04,
de 18 de Marƒo de 2014, inclusive de sua extens‚o aos Conselheiros Tutelares. Que o
trabalho do Conselho Tutelar • muito dif†cil e, por isso, • favor•vel e que eles merecem
receber este benef†cio. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse
que questionou este aumento no valor do cart‚o alimentaƒ‚o quando recebeu uma cŒpia
deste Projeto de Lei, pois achava melhor que estes valores fossem colocados no
pagamento dos servidores municipais, mas como tem conhecimento de que n‚o •
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poss†vel neste momento a Prefeitura Municipal conceder este aumento na Folha de
Pagamento, • favor•vel ao cart‚o alimentaƒ‚o, inclusive • favor•vel tamb•m ao
pagamento deste benef†cio aos Conselheiros Tutelares, conforme disp‡e o Projeto de lei
em discuss‚o e que, por isso, • favor•vel – aprovaƒ‚o do referido projeto de lei. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que votou favor•vel ao pedido de
destaque da vereadora ‘rika apenas para ouvir a opini‚o dos colegas vereadores em
relaƒ‚o ao Projeto de Lei em discuss‚o, mas n‚o • contra, • favor•vel ao Projeto de lei e
favor•vel tamb•m ao pagamento deste benef†cio aos Conselheiros Tutelares. Que o valor
• baixo, porem ainda • melhor que de outros Munic†pios, como o de Arape†. Disse que
estes valores ficam no com•rcio local de Bananal. Comentou tamb•m que o Conselho
tutelar de Bananal • muito bem organizado, com telefone, ve†culo prŒprio e merecem
receber este cart‚o alimentaƒ‚o. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse
que sempre visita a Sede Do Conselho Tutelar, que j• foi Conselheiro Tutelar e sabe o
quanto • dif†cil o trabalho deles, que eles s‚o merecedores deste cart‚o alimentaƒ‚o e •
favor•vel – aprovaƒ‚o deste projeto de Lei em discuss‚o. Com a palavra vereador Žlvaro
Luiz Nogueira Ramos disse que • favor•vel – aprovaƒ‚o do Projeto de lei em discuss‚o,
que preferiria que este valor fosse concedido na folha de pagamentos, mas como a
Prefeitura Municipal n‚o tem condiƒ‡es de conceder aumento na Folha de pagamentos, •
favor•vel ao pagamento na forma de cart‚o alimentaƒ‚o. Por fim, comentou que o
trabalho do Conselho Tutelar • •rduo e que eles s‚o merecedores deste cart‚o
alimentaƒ‚o. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 04, de 18 de Marƒo de 2014, que
“disp‡e sobre a concess‚o de reajuste do cart‚o alimentaƒ‚o dos servidores p‹blicos, e
d• outras providŠncias”, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o
o Projeto de Lei n€ 41, de 12 de dezembro de 2013 – “cria o Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e d• outras providŠncias”, solicitou e fez uso da
palavra: Vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves disse que a Prefeitura Municipal
demorou a criar este conselho, pois existem v•rias situaƒ‡es que precisam ser
regulamentadas na cidade. Disse que os Conselheiros s‚o pessoas volunt•rias, n‚o
recebem nenhum tipo de sal•rio da Prefeitura Municipal e que, geralmente, s‚o pessoas
ligadas – Prefeitura Municipal de Bananal. Disse que espera que a Prefeitura municipal
coloque neste Conselho apenas pessoas que sejam realmente entendidas dos assuntos
ambientais para que o Conselho e suas atribuiƒ‡es de fiscalizaƒ‚o possam funcionar de
maneira efetiva. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Lei
define atribuiƒ‡es e competŠncias, que o serviƒo • gratuito, pois os Conselheiros n‚o
ter‚o sal•rios. Disse que espera que boas pessoas trabalhem neste Conselho e que
espera que a atuaƒ‚o deste conselho possa efetivamente contribuir para a reduƒ‚o dos
danos ao meio ambiente. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse
que concorda com as palavras da vereadora L‹cia, no sentido de que demorou a criaƒ‚o
deste Conselho pela Prefeitura Municipal, mas que • bem vindo neste momento. Disse
que espera que o Conselho possa atuar bem, com pessoas que tenham competŠncia e
entendam dos assuntos e das quest‡es ambientais. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso disse que a composiƒ‚o do Conselho • feita por eleiƒ‚o, que •
muito bom a criaƒ‚o deste Conselho para que sejam resolvidas algumas quest‡es
ambientais no nosso Munic†pio, como a criaƒ‚o de animais em •rea urbana. Disse que
espera que n‚o haja apadrinhamento de pessoas pela Prefeitura Municipal e que os
Conselheiros possam atuar de forma correta na cidade. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que espera que a criaƒ‚o deste Conselho possa atuar
na fiscalizaƒ‚o de quest‡es ambientais importantes, como a criaƒ‚o de braqui•ria pelos
propriet•rios rurais e de outras aƒ‡es danosas ao meio ambiente. Com a palavra vereador
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Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que a criaƒ‚o do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente deve aproximar a populaƒ‚o das discuss‡es inerentes ao meio
ambiente, que o meio ambiente deve ser protegido por todos conforme preceitua a
Constituiƒ‚o Federal em seu artigo 225, que a criaƒ‚o deste Conselho • requisito
indispens•vel para a inserƒ‚o do Munic†pio de Bananal em Programas voltados para a
•rea ambiental. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 41, de 12 de dezembro de 2013
– “cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e d• outras
providŠncias”, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto
de Lei n€ 42, de 12 de dezembro de 2013 – “disp‡e sobre a instituiƒ‚o do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent•vel (CMDRS) e d• outras providŠncias”,
solicitou e fez uso da palavra: vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que a
criaƒ‚o deste Conselho • muito importante, que esteve recentemente em reuni‚o com o
Deputado Fernando Capez para a discuss‚o destas quest‡es do desenvolvimento rural
do Munic†pio. Disse que o assessor do Secret•rio Estadual do Meio Ambiente disse estar
– disposiƒ‚o dos produtores rurais do Munic†pio de Bananal para orientaƒ‡es sobre como
proceder para a inscriƒ‚o no Cadastro Rural. Disse que o Cadastro Rural somente se
iniciar• apŒs a criaƒ‚o do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent•vel.
Com a palavra Vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves disse que n‚o h• nenhum
incentivo – agricultura de Bananal, que colocou no orƒamento do Munic†pio de Bananal a
quest‚o do produtor rural. Disse que o Regimento Interno do Conselho fixar• a forma de
atuaƒ‚o de seus membros, fixando suas competŠncias e atribuiƒ‡es. Disse que o
Conselho Municipal que melhor funcionou at• hoje foi o de turismo – CONTUR, devido –
dedicaƒ‚o dos conselheiros e que espera que haja esta mesma dedicaƒ‚o neste novo
Conselho que ser• criado. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que j• existe, a n†vel federal, o Programa de Agricultura Familiar. Disse que
o mencionado programa funciona em todo pa†s, exceto no Estado de S‚o Paulo. Disse
que j• houve uma reuni‚o entre o Secret•rio Municipal de Agricultura e o Sr. Guto, da
Casa da Agricultura, que j• se colocaram – disposiƒ‚o para a contribuiƒ‚o nas quest‡es
relativas aos assuntos de competŠncia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustent•vel. Quando da votaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 42, de 12 de dezembro de 2013 –
“disp‡e sobre a instituiƒ‚o do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent•vel
(CMDRS) e d• outras providŠncias”, 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 ‘rika Tereza Coitinho Affonso comentou brevemente sobre a Moƒ‚o
De Agradecimentos apresentada a Ilma. Sra. Daniela Cassal, pelo excelente trabalho
realizado frente – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Em seguida, falou sobre
uma indicaƒ‚o apresentada – Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita instalaƒ‚o de
placa “proibido jogar lixo” no Bairro Recanto Verde, tendo em vista a grande quantidade
de lixo que est• sendo depositada naquela localidade. Disse tamb•m que concorda com a
quest‚o dos pernilongos na cidade, que espera que o Minist•rio P‹blico possa atuar junto
– Sabesp para solucionar o problema da ETE do Bairro Cer…mica. Comentou que esteve
conversando recentemente com o Delegado Dr. Jo‚o Paulo a respeito da necessidade de
uma reforma na Delegacia de Pol†cia de Bananal e que enviar• um requerimento ao
Deputado Fernando Capez solicitando apoio nesta quest‚o. Por fim, ressaltou que n‚o
concorda com o cart‚o alimentaƒ‚o para os Conselheiros Tutelares, mas que acha bom,
pois incentivar• muitas pessoas a se candidatarem nas prŒximas eleiƒ‡es para o
Conselho Tutelar, que o voto • pessoal e que nada lhe intimida. Com a palavra a
vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves destacou a import…ncia da realizaƒ‚o das
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AudiŠncias P‹blicas na C…mara Municipal de Bananal, principalmente do Plano Diretor,
pois d• a oportunidade de participaƒ‚o das pessoas interessadas, que o Projeto de Lei
referente ao Plano Diretor est• dispon†vel para consulta no site oficial da C…mara
Municipal. Disse que o CONCID tamb•m • um importante Conselho Municipal, assim
como os demais Conselhos que ser‚o formados a partir da aprovaƒ‚o dos projetos de leis
aprovados nesta presente Sess‚o Ordin•ria. Em seguida, parabenizou a todos os colegas
pelos debates e pela conduƒ‚o dos trabalhos na C…mara Municipal. Disse que o
regimento interno da C…mara Municipal est• sendo muito bem discutido e que as
mudanƒas ser‚o importantes. Disse que esteve nesta presente data com o Sr. Milton
Pontes, representante da Empresa Elektro S/A, e conversou com ele sobre as pendŠncias
e necessidades do Munic†pio de Bananal. Comentou tamb•m que concorda com as
palavras da vereadora ‘rika com relaƒ‚o – Moƒ‚o de Aplausos por ela apresentada
referente aos alunos das escolas municipais participantes do evento Tabuada Vanguarda.
Disse tamb•m que a rua que liga o Bairro Recanto Verde ao Bairro Cer…mica est•
necessitando de melhorias, solicitando – Prefeita municipal estas melhorias, a pedido dos
moradores daquela localidade. Comentou tamb•m que o Bairro TimborŠ possui v•rias
ruas sem calƒamento e sem pavimentaƒ‚o, que a Prefeitura Municipal deve promover o
calƒamento destas ruas, pois os moradores est‚o pedindo este serviƒo h• muito tempo.
Disse tamb•m que apresentou uma indicaƒ‚o – Prefeitura Municipal em que solicita
serviƒos de limpeza e disponibilizaƒ‚o de iluminaƒ‚o p‹blica na Rua Pedro Humberto
Bruno, ressaltando que nesta rua se localiza o Hotel Castor, local bastante frequentado
por turistas. Comentou tamb•m que apresentou uma indicaƒ‚o – Prefeitura Municipal
solicitando a disponibilizaƒ‚o de acesso a internet gratuita, atrav•s de rede wireless na
Praƒa S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim, que este tipo de disponibilizaƒ‚o de sinal de
internet gratuita • comum em outros Munic†pios. Por fim, comentou que esteve presente
na Licitaƒ‚o – Preg‚o realizado pela Prefeitura Municipal para a locaƒ‚o de
computadores, que toda a manutenƒ‚o destes computadores ser• feita pela empresa
vencedora do certame licitatŒrio, que este tipo de prestaƒ‚o de serviƒo de locaƒ‚o de
computadores • aceito pelo Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo e que o valor
final do Preg‚o ficou em torno de R$ 66mil, valor este abaixo do previsto inicialmente no
edital da licitaƒ‚o. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza comentou que
existem recursos dispon†veis no Governo do Estado de S‚o Paulo para a realizaƒ‚o das
obras na Delegacia de Pol†cia de Bananal, pois no ano passado foram devolvidos cerca
de R$ 46 milh‡es para o Governo do Estado. Disse que o Projeto de Reforma da
Delegacia de Pol†cia de Bananal • muito bom e que se for realizado, esta Delegacia ser•
uma das melhores do Estado. Com relaƒ‚o –s prŒximas eleiƒ‡es para Deputado, disse
que somente pedir• votos para aquele deputado que ajudar efetivamente o Munic†pio de
Bananal. Agradeceu tamb•m aos Senhores Fumeiro e Samison pelos serviƒos prestados
– populaƒ‚o de Bananal, atendendo aos pedidos dos vereadores. Pediu – Prefeita
municipal que convoque os aprovados no ‹ltimo concurso municipal para o cargo de
serviƒos gerais, pois a Prefeitura Municipal est• necessitando de m‚o de obra, muitos
serviƒos n‚o est‚o sendo realizados por falta de pessoal na Prefeitura Municipal. Por fim,
comentou tamb•m que a Prefeitura municipal n‚o est• emitindo Carteiras de Trabalho,
pois est• em falta no munic†pio, e est• em falta tamb•m no Munic†pio de Cruzeiro,
obrigando aos cidad‚os a tirarem estas carteiras de trabalho em outros Munic†pios.
Agradeceu ao Senhor M•rio, propriet•rio da empresa de „nibus Penedo, pela implantaƒ‚o
da linha de „nibus no Bairro Cer…mica, ressaltando que espera que este serviƒo de
„nibus seja implantado tamb•m nos Bairros TimborŠ e Morro do Bruno. Com a palavra
Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos iniciou pedindo desculpas ao vereador Martins por
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n‚o ter inclu†do seu nome nos agradecimentos referentes – construƒ‚o da lixeira no
Bairro Turvo. Em seguida, comentou que o Bairro Chico Leme • de dif†cil acesso, com
estrada muito ruim, ressaltando a necessidade de a Prefeitura Municipal de Bananal
realizar estudos visando o asfaltamento daquele local. Disse tamb•m que a Rua Jo‚o
Godoy de Macedo est• necessitando de serviƒos de capina e roƒada em suas margens,
que ir• solicitar dos servidores municipais Samison e Fernando estes serviƒos. Disse que
concorda com o vereador Martins a respeito da necessidade de melhorias na estrada que
vai do Sert‚o da Madereira at• o Sert‚o dos Coqueiros. Disse que esteve recentemente
conversando com o servidor municipal Carlos Shimith a respeito da falta de Carteiras de
trabalho para serem emitidas em Bananal e o mesmo lhe informou que estas carteiras de
trabalho vŠm do Munic†pio de Cruzeiro e naquela cidade tamb•m est• em falta estas
carteiras de trabalho. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que as
obras no bairro Chico Leme ainda n‚o foram conclu†das, mas que assim que elas forem
finalizadas, far• uma Moƒ‚o de aplausos ao funcion•rio Samison e – Prefeita Municipal
pelo atendimento na solicitaƒ‚o destas obras. Disse tamb•m que concorda com o
vereador Martins com relaƒ‚o ao „nibus placa CPI-3838, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Bananal, que est• parado no p•tio da Pol†cia Militar por falta de peƒas para
seu conserto, que este ve†culo seria de grande ajuda no transporte escolar de alunos e
que espera esforƒo da Prefeitura Municipal no conserto deste ve†culo. Em seguida,
comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada – Prefeitura Municipal de Bananal onde
solicita a realizaƒ‚o do primeiro campeonato de parapente de Bananal e a inclus‚o deste
campeonato no calend•rio de festividades do Munic†pio de Bananal. Falou tamb•m sobre
uma indicaƒ‚o apresentada, em que solicita da Secretaria Municipal de Educaƒ‚o da
Prefeitura Municipal de Bananal a implantaƒ‚o do Projeto EJA na Serra da Bocaina.
Comentou tamb•m sobre uma indicaƒ‚o apresentada – Exma. Sra. Prefeita Municipal
onde solicita a viabilidade de um estudo para se fazer o asfaltamento das avenidas Jo‚o
Barbosa de Camargo, Žlvaro Moreira Ramos e Pelegrino Sciotta, localizadas no Bairro
Vila Bom Jardim. Comentou tamb•m que apresentou um requerimento – Empresa Vivo de
Telecomunicaƒ‡es solicitando a implantaƒ‚o de uma torre repetidora de sinal de celular
no alto do Km 20 da estrada estadual SP 247, Sebasti‚o Diniz de Moraes, no alto da
Serra da Bocaina, para atender aos moradores daquela localidade. Disse que esteve na
presente data com representantes do DER, que eles vieram realizar uma visita –s
rodovias estaduais SP-64, SP-68 e SP-247 e analisarem a possibilidade de atender aos
requerimentos e demais pedidos dos vereadores com relaƒ‚o a estas rodovias. Por fim,
disse tamb•m que esteve com o gerente institucional da Elektro, Sr. Milton Pontes, que os
vereadores puderam passar a ele as necessidades do Munic†pio com relaƒ‚o a alguns
problemas de iluminaƒ‚o p‹blica nos Bairros do Munic†pio, Sert‚o dos Coqueiros, dentre
outros assuntos de competŠncia da empresa Elektro S/A. 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 03 (trŠs) de abril 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,
27 de marƒo de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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