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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 24 - 2014

ATA DA 24• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2014. No dia tr…s
do m…s de abril de dois mil e quatorze (03/04/2014), †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 Quarta 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.€ 050/2014= solicita da CLARO TELEFONIA
MƒVEL, instala„‚o de torre repetidora de sinal m…vel em †rea rural do munic‡pio de
Bananal e ainda no distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 051/2014= solicita do
Deputado Federal Junji Abe, apoio junto ao IPHAN no sentido de agilizar os estudos
visando o tombamento da cidade de Bananal a n‡vel Federal; Requerimento n.€
052/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto ao que ficou
acertado em reuni‚o realizada na E.M.E.F. "PROF.‰ ZENƒBIA P. FERREIRA"; Mo„‚o n.€
063/2014= de aplausos e agradecimento, ao Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD.
Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem de S‚o Paulo (DER), ao
Eng. Antonio Moreira JŠnior, DD. DIRETOR DA 6.‰ DIVIS‹O REGIONAL DE TAUBATŒ –
D.E.R. /DR 6 e aos funcion†rios Izanete, Manoel, Roberta, Romualdo Clemente dos
Santos e Dr. Andr• Jobran, pelo profissionalismo e dedica„‚o de todos vocŽs, que
atendem esta Casa Legislativa sempre com respeito e carinho; Mo„‚o n.€ 064/2014= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Regiane Gon„alves; Mo„‚o n.€ 065/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Terezila Tressoldi Nogueira Rodrigues; Indica„‚o n.€ 076/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, contrata„‚o de funcion†rio calceteiro; Indica„‚o
n.€ 077/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, sinaliza„‚o da estrada BNN 146
(Estrada do Turvo) e inser„‚o da mesma em projeto que vise a continuidade de sua
pavimenta„‚o; Indica„‚o n.€ 078/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
fechamento da rua Manoel de Aguiar em finais de semana e feriados; Indica„‚o n.€
079/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru„‚o de rampa de acesso a
“quadra de cima” da E.M.E.F. "PROF. JOSŒ LUIZ F. GUIMAR‹ES"; Indica„‚o n.€
080/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru„‚o de rampa de acesso para
as salas de aula da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra"; Indica„‚o n.€ 081/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de limpeza na estrada Pref. Washington Luiz
Carvalho Bruno; VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
053/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto a constru„‚o da
pista da skate em Bananal; Requerimento n.€ 054/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, c…pia do projeto que visa a reforma da Pra„a Rubi‚o JŠnior; Requerimento n.€
055/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto a inclus‚o do
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munic‡pio em projetos a n‡vel de est‘ncia tur‡stica; Requerimento n.€ 056/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes a respeito do funcion†rio pŠblico municipal
Samyson Neves; Requerimento n.€ 057/2014= solicita do Diretor do NŠcleo Regional de
Programas e Projetos, o agendamento de palestra em Bananal, visando expor aos
moradores rurais, a import‘ncia do cadastro rural (CR); Requerimento n.€ 058/2014=
solicita da PresidŽncia da C‘mara Municipal da Est‘ncia Tur‡stica de Bananal, instala„‚o
de “mecanismo eletr’nico de ponto” para que os funcion†rios efetivos e comissionados
possam registrar seus hor†rios di†rios de trabalho; Mo„‚o n.€ 066/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Terezila Tressoldi Nogueira Rodrigues; Indica„‚o n.€ 070/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada e limpeza na “parte alta” do
distrito de Rancho Grande; Indica„‚o n.€ 071/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi„os de ro„ada e limpeza de bueiros na rua Jo‚o C‘ndido da Silva, no
“Morro da Caixa d’”gua”; Indica„‚o n.€ 072/2014= indica a Exma. Sra. Prefeita Municipal,
o nome do Sr. Alexandre Marcos Alvim Neves, para assumir a Secretaria Municipal de
Transportes de Bananal; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.€ 059/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes
quanto a constru„‚o de novas casas populares em nosso munic‡pio; Requerimento n.€
060/2014= solicita da ELEKTRO, providŽncias quanto ao fornecimento de energia el•trica
na travessa Anselmo Siqueira; Requerimento n.€ 061/2014= solicita da Secretaria
Municipal de SaŠde, a possibilidade de se antecipar o hor†rio de coleta de sangue para
exames laboratoriais; Indica„‚o n.€ 067/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibiliza„‚o de ilumina„‚o pŠblica na travessa Anselmo Siqueira, no centro da cidade;
Indica„‚o n.€ 068/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos visando a volta
do cinema em Bananal; Indica„‚o n.€ 069/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instala„‚o de redutor de velocidade na rua Jos• Luiz Ferreira Guimar‚es, no Laranjeiras;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo„‚o n.€ 056/2014= de aplausos, a Diretoria
do “Bloco Unidos da Palha”, pela realiza„‚o do evento “A•‹O ENTRE AMIGOS”, ocorrido
em 30/03/2014, no pr•dio do Solar Aguiar Valim; Mo„‚o n.€ 057/2014= de agradecimento,
ao Exmo. Sr. Deputado Estadual, Pe. Afonso Lobato, pela libera„‚o de R$150.000,00,
visando a reforma do telhado da Unidade Mista de SaŠde de Bananal; Indica„‚o n.€
073/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, retirada de lixos e entulhos em toda
extens‚o da Palha e TimborŽ; Indica„‚o n.€ 074/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, coloca„‚o de placa de alerta e placas identificadoras na Palha e TimborŽ;
Indica„‚o n.€ 075/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de melhorias
na rua Benedito Dias Novais, no TimborŽ; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA
DA COSTA: Mo„‚o n.€ 058/2014= de agradecimentos, a Sra. Maria Mercedes N. R. de
Souza, pelos relevantes servi„os prestados na †rea educacional de Bananal, estando por
muitos anos frente a E.M.E.F. "PROF.‰ ZENƒBIA P. FERREIRA"; Mo„‚o n.€ 059/2014=
de aplausos, a Secretaria Municipal de SaŠde, pelas recentes providŽncias j† tomadas
com rela„‚o a um melhor atendimento por parte dos profissionais do PSF de Bananal;
Mo„‚o n.€ 060/2014= de aplausos, ao Pe. Jo‚o Bosco, pelos momentos felizes que
convivemos ao seu lado em nossa comunidade e pela bel‡ssima celebra„‚o realizada na
Capela S. Pedro e S. Paulo; Mo„‚o n.€ 061/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Terezila Tressoldi Nogueira Rodrigues; Mo„‚o n.€ 062/2014= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Izabel Ramos; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Mo„‚o n.€
067/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra. Terezila Tressoldi Nogueira Rodrigues;
Indica„‚o n.€ 066/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de limpeza no
cal„ad‚o que margeia a av. Jo‚o Godoy Macedo. Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das mo„ˆes apresentadas sujeitos a delibera„‚o nesta fase da sess‚o,
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solicitou e fez uso da palavra: Vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves iniciou suas
palavras comentando brevemente sobre o requerimento apresentado – empresa de
telefonia m…vel “Claro”, solicitando a instala„‚o de torre repetidora de sinal m…vel em †rea
rural do Munic‡pio De Bananal, tendo em vista que a partir de agora somente esta
operadora de telefonia m…vel ser† respons†vel pela telefonia rural e destacou que as
localidades do Sert‚o da Bocaina, ao longo de toda a SP-247, bairro do Turvo, Quadro e
Rancho Grande necessitam de disponibiliza„‚o de sinal de celular. Em seguida,
comentou tamb•m sobre um requerimento apresentado em que requer do Deputado
Federal Junji Abe, apoio junto ao IPHAN no sentido de agilizar os estudos visando o
tombamento da cidade de Bananal a n‡vel federal. Com a palavra vereadora Œrika Tereza
Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento onde requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, c…pia do projeto que visa a reforma da Pra„a Rubi‚o JŠnior. Em
seguida, disse que apresentou um requerimento onde requer do Diretor Do NŠcleo
Regional De Programas E Projetos, o agendamento de palestra em Bananal, visando
expor aos moradores da zona rural a import‘ncia do cadastro rural. Posteriormente,
comentou brevemente sobre um requerimento apresentado em que requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, informa„ˆes quanto a constru„‚o da pista de skate em Bananal,
ressaltando que esteve juntamente com trŽs jovens do Munic‡pio de Bananal no escrit…rio
do Deputado H•lio Nishimoto, a fim de solicitar junto ao Deputado, apoio na constru„‚o
desta pista de skate, sendo que o Deputado se prontificou a ajudar no que for poss‡vel.
Comentou tamb•m sobre um requerimento apresentado – Prefeitura Municipal de
Bananal onde requer informa„ˆes quanto a inclus‚o do munic‡pio em projetos a n‡vel de
Est‘ncia Tur‡stica. Por fim, disse que apresentou um requerimento – Exma Prefeita
Municipal onde requer algumas informa„ˆes a respeito do funcion†rio pŠblico municipal
Samyson Neves. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira comentou brevemente sobre a
reinaugura„‚o da sede do CRAS na presente data, ressaltando a import‘ncia deste setor
junto – AssistŽncia Social do Munic‡pio de Bananal e destacando o trabalho da Sr‰
Marlene Correa – frente do referido setor de assistŽncia social. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um requerimento em que requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informa„ˆes quanto a constru„‚o de novas casas
populares em nosso munic‡pio, principalmente em rela„‚o a que lugar ser‚o constru‡das
estas casas. Em seguida, comentou que apresentou um requerimento – empresa
concession†ria de energia el•trica em nosso munic‡pio, Elektro S/A, solicitando
providŽncias quanto ao fornecimento de energia el•trica na Travessa Anselmo Siqueira.
Por fim, comentou brevemente sobre um requerimento apresentado – Prefeitura Municipal
de Bananal onde requer da Secretaria Municipal De SaŠde, a possibilidade de se
antecipar o hor†rio de coleta de sangue para exames laboratoriais, para o melhor
atendimento da popula„‚o bananalense. Com a palavra Vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que n‚o apresentou nesta Sess‚o nenhum requerimento e que recebeu,
nos Šltimos dias, uma resposta do DER de S‚o Paulo, em que questionava a institui„‚o
sobre os valores pagos pela Empresa Souza Compec Engenharia ao Munic‡pio de
Bananal a t‡tulo de Imposto Sobre Servi„o (ISS). Disse que o DER de S‚o Paulo se
manifestou no sentido de que estar enviando este requerimento do vereador ao DER de
Taubat•, para que o mesmo emita uma resposta ao vereador, mas que isso ainda n‚o
ocorreu at• a presente data. Em rela„‚o ao funcion†rio municipal Samyson Neves, disse
que tal servidor pŠblico • um bom funcion†rio, que uma de suas fun„ˆes • ser motorista
da equipe do PSF que atende a †rea rural do Munic‡pio. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que concorda com as palavras do vereador Robson
relativas ao servidor pŠblico municipal Samyson Neves, que se trata de uma boa pessoa
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e um bom funcion†rio. Disse que apresentou, nesta Sess‚o, uma Mo„‚o De
Agradecimentos A Sra. Maria Mercedes N. R. de Souza, pelos relevantes servi„os
prestados na †rea educacional de nosso munic‡pio, no per‡odo em que atuou como
Diretora da Escola Municipal Zen…bia e que sua ausŽncia ser† lembrada com muita
saudade pelos alunos da referida escola. Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho
disse que apresentou nesta Sess‚o uma Mo„‚o De Aplausos A Diretoria Do “Bloco
Unidos Da Palha”, pela realiza„‚o do evento “A„‚o Entre Amigos”, ocorrido no dia 30 de
mar„o do corrente ano. Comentou brevemente sobre uma Mo„‚o De Agradecimento
apresentada Ao Exmo. SR. Deputado estadual, Pe. Afonso Lobato, pela libera„‚o de
Emenda Parlamentar ao munic‡pio de Bananal no valor de R$150.000,00. Em seguida,
disse que apresentou umka indica„‚o – Exma. Sr‰ Prefeita Municipal onde solicita a
retirada de lixos e entulhos em toda extens‚o da Palha E TimborŽ. Disse tamb•m que fez
uma indica„‚o – Exma. Sr‰ Prefeita Municipal em que solicita coloca„‚o de placa de
alerta e placas identificadoras na Palha E TimborŽ, que j† fez outras indica„ˆes
anteriormente sobre este assunto, solicitando inclusive a instala„‚o de placas com os
nomes das ruas dos Bairros da Palha e do TimborŽ. Por fim, comentou brevemente sobre
uma indica„‚o apresentada – Prefeitura municipal onde solicita servi„os de melhorias na
Rua Benedito Dias Novais, no TimborŽ. Colocados em vota„‚o os requerimentos e
mo„ˆes, 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: Julgamento
das Contas Anuais do Poder Executivo (exerc‡cio 2011) – TC n€ 1267/026/11; Projeto de
Lei Complementar n€ 03, de 11 de dezembro de 2013 – Fixa o per‡metro urbano do
Munic‡pio de Bananal, incluindo o Distrito de Rancho Grande, e d† outras providŽncias (2€
Turno). Ap…s a leitura das mat•rias da Pauta para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente
franqueou a palavra ao vereador Osvaldo Ferreira, Relator da Comiss‚o de Or„amento,
Finan„as e Contabilidade para que este fizesse a leitura do Parecer da referida Comiss‚o
sobre o Julgamento das Contas Anuais do Poder Executivo referente ao exerc‡cio 2011.
Ap…s a leitura do Parecer da Comiss‚o de Or„amento, Finan„as e Contabilidade pelo
Relator Vereador Osvaldo Ferreira, o Presidente da Sess‚o Ordin†ria colocou em
discuss‚o o Julgamento das Contas Anuais do Poder Executivo referente ao exerc‡cio
2011 e franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra vereadora LŠcia
Helena Nader Gon„alves disse que • fun„‚o dos vereadores acompanharem o trabalho
do Prefeito Municipal, que o or„amento do Munic‡pio deve ser acompanhado e fiscalizado
pelos vereadores. Disse que os Pareceres pr•vios do Tribunal de Contas de S‚o Paulo
apontam para a aplica„‚o correta dos recursos municipais no exerc‡cio de 2011, que o
parecer da Comiss‚o de Or„amento, Finan„as e Contabilidade tamb•m foi favor†vel –
aprova„‚o das contas municipais de 2011, e que, por isso, tamb•m • favor†vel –
aprova„‚o das referidas contas municipais do exerc‡cio de 2011. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que concorda com as palavras ditas pela vereadora LŠcia, que n‚o
concordava com o percentual de 100% de possibilidade de suplementa„‚o dos cr•ditos
adicionais especiais pelo Chefe do Executivo, pois isso representava uma carta branca
para que o mesmo pudesse fazer o que quiser com os recursos pŠblicos. Disse que o
Prefeito deve ser sempre muito cuidadoso ao lidar com o or„amento pŠblico, que a
Comiss‚o de Or„amento, Finan„as e Contabilidade emitiu parecer favor†vel – aprova„‚o
das Contas Anuais do Poder Executivo referente ao exerc‡cio 2011, no mesmo sentido
dos Pareceres Pr•vios emitidos pelo Tribunal de Contas de S‚o Paulo. Disse que a maior
preocupa„‚o da Comiss‚o de Or„amento, Finan„as e Contabilidade foi quanto ao
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procedimento para o julgamento das contas anuais, para que o Processo Administrativo
aberto para esta finalidade n‚o fosse eivado de nenhum v‡cio ou nulidade. Com a palavra
o Senhor Presidente da Sess‚o Ordin†ria, Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de
Oliveira, disse que durante a tramita„‚o das Contas Municipais do Poder Executivo –
exerc‡cio 2011, foi dada a oportunidade de o ex-Prefeito Municipal se manifestar nos
autos, podendo apresentar alega„ˆes escritas, tendo sido devidamente notificado para
tanto, al•m de ter sido conferida a ele ou a seu Procurador constitu‡do, a oportunidade de
fazer as considera„ˆes que entendesse pertinentes durante esta Sess‚o, no leg‡timo
exerc‡cio do contradit…rio e da ampla defesa, mas no entanto, o Ex-Prefeito n‚o
compareceu – presente Sess‚o Ordin†ria. Colocado em vota„‚o o Julgamento das
Contas Anuais do Poder Executivo referente ao exerc‡cio 2011, foi o mesmo aprovado por
unanimidade, sendo mantido o Parecer Pr•vio do Tribunal de Contas de S‚o Paulo no
sentido da aprova„‚o das Contas Municipais de 2011. Colocado em discuss‚o, em
segundo turno, o Projeto de Lei Complementar n€ 03, de 11 de dezembro de 2013, que
“Fixa o per‡metro urbano do Munic‡pio de Bananal, incluindo o Distrito de Rancho Grande,
e d† outras providŽncias”, solicitou e fez uso da palavra: vereador Osvaldo Ferreira disse
que este projeto de Lei Complementar j† foi discutido e aprovado em 1€ Turno e que hoje
sua discuss‚o e vota„‚o • em 2€ Turno. Comentou que houve algumas reuniˆes para a
discuss‚o deste projeto de Lei Complementar, que o mesmo • positivo para o Munic‡pio
de Bananal, pois ampliar† o per‡metro urbano, permitindo o crescimento do Munic‡pio.
Comentou que no Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal ser‚o delineadas
as metas, principalmente em rela„‚o ao territ…rio urbano do Munic‡pio. Disse que n‚o
podemos engessar o Munic‡pio, evitando seu crescimento, por isso a aprova„‚o deste
projeto de Lei Complementar • muito importante, que o pa‡s est† crescendo e com
Bananal n‚o pode ser diferente. Ressaltou que o crescimento urbano do Munic‡pio •
importante, pois reflete no aumento de empregos, no aumento da venda de materiais de
constru„‚o na cidade, e que precisamos realmente de †rea e de espa„o para o munic‡pio
poder crescer. Disse que este projeto de Lei Complementar dar† condi„ˆes do Plano
Diretor Participativo de ser implementado e que com este projeto de Lei Complementar
alguns loteamentos irregulares, como o do Distrito de Rancho Grande, poder‚o ser
regularizados. Com a palavra vereadora Œrika Tereza Coitinho Affonso disse que n‚o
esteve presente na vota„‚o em primeiro turno deste projeto de Lei Complementar, que lhe
chama a aten„‚o este projeto de Lei Complementar, pois na localidade denominada
Recanto Verde os moradores j† pagam IPTU, mas mesmo assim n‚o tŽm acesso a
esgoto e outros servi„os pŠblicos. Disse que o vereador Martins fez nesta Sess‚o um
requerimento solicitando informa„ˆes quanto ao local onde ser‚o constru‡das as casas
populares, mas que esta vereadora j† havia feito um requerimento deste teor
anteriormente, sendo respondido pela Prefeitura Municipal que ainda n‚o h† um local
definido. Disse que • desfavor†vel – aprova„‚o deste projeto de Lei Complementar, pois
os locais que passar‚o a ser considerados per‡metro urbano ser‚o loteados e os lotes
ser‚o adquiridos por pessoas de melhor poder aquisitivo, sendo que estes locais
poderiam ser utilizados para a a constru„‚o das casas populares. Disse que a Prefeitura
Municipal de Bananal tem de ser firme e desapropriar terrenos particulares para a
constru„‚o das casas populares, sugerindo o terreno que est† localizado em frente ao
Bairro Formigas para a desapropria„‚o e constru„‚o das casas populares. Em aparte,
vereador Osvaldo disse que o Bairro recanto Verde • irregular, e que por isso, assim
como em outras †reas irregulares, a Prefeitura municipal n‚o pode prestar alguns
servi„os pŠblicos aos moradores, e que a Prefeitura Municipal de Bananal n‚o pode
desapropriar a terreno localizado em frente ao Bairro Formigas pois o local est† fora do
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per‡metro urbano, • considerado rural, e depende da aprova„‚o deste projeto de Lei
Complementar para que tal †rea possa ser inclu‡da no per‡metro urbano. Com a palavra
vereadora LŠcia Helena Nader Gon„alves disse que este projeto de Lei Complementar
vem ao encontro desta quest‚o de se poder construir nestas †reas urbanas, que estes
terrenos rurais dependem da aprova„‚o deste projeto de Lei Complementar para que
sejam inseridos no per‡metro urbano do Munic‡pio. Disse que a Sabesp tem projetos para
o Bairro Recanto Verde para o pr…ximo ano de 2015. Comentou que se a vereadora Œrika
realmente quer a constru„‚o de casas populares, isto somente ser† poss‡vel com a
transforma„‚o das †reas rurais em per‡metro urbano, atrav•s da aprova„‚o deste projeto
de Lei Complementar em discuss‚o. Por fim, disse que esta a„‚o de urbaniza„‚o •
compat‡vel com o planejamento urbano contido no Projeto de Lei que institui o Plano
Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa disse que • favor†vel ao crescimento do Munic‡pio de Bananal e que, por
isso, • favor†vel – aprova„‚o deste projeto de Lei Complementar em discuss‚o. Disse
que esteve no Distrito de Rancho Grande e pode ver a necessidade de expans‚o daquela
localidade e que tamb•m est† tentando contribuir para a identifica„‚o de uma poss‡vel
†rea para a constru„‚o das casas populares. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza disse que • favor†vel ao crescimento do Munic‡pio de Bananal, desde que este
crescimento ocorra dentro da legalidade. Comentou que o propriet†rio do loteamento
considerado irregular no Distrito de Rancho Grande • favor†vel – Aprova„‚o deste projeto
de Lei Complementar em discuss‚o, pois esta ser† a forma de se regularizar tal †rea, que
passar† a pertencer ao per‡metro urbano do Munic‡pio. Com a palavra o Senhor
Presidente da Sess‚o Ordin†ria, Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
explicou a todos que este Projeto de Lei Complementar n€ 03, de 11 de dezembro de
2013, que “fixa o per‡metro urbano do Munic‡pio de Bananal, incluindo o Distrito de
Rancho Grande, e d† outras providŽncias” chegou – C‘mara Municipal de Bananal em
Dezembro de 2013, foi devidamente analisado, discutido e debatido em reuniˆes,
audiŽncia pŠblica com a popula„‚o e passou por toda a tramita„‚o conforme determina o
Regimento Interno desta Casa at• chegar a discuss‚o e vota„‚o nesta presente Sess‚o
Ordin†ria. Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho disse que • favor†vel –
aprova„‚o deste Projeto de Lei Complementar n€ 03, de 11 de dezembro de 2013 e que
concorda com as palavras ditas pelo vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira.
Colocado em vota„‚o, em segundo turno, o Projeto de Lei Complementar n€ 03, de 11 de
dezembro de 2013, foi o mesmo aprovado por maioria de votos, tendo votado contra a
Vereadora Œrika T. C. Affonso. Ato cont‡nuo, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICA•—ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as). Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira comentou sobre
a constru„‚o das casas populares em Bananal, dizendo que a vereadora Œrika j†
apresentou um requerimento sobre este assunto, assim como o vereador Martins tamb•m
j† apresentou requerimento neste sentido. Disse que todos os vereadores est‚o sendo
questionados sobre o local onde ser‚o constru‡das estas casas populares, e quando
ser‚o as inscri„ˆes, que os vereadores n‚o tem estas respostas – popula„‚o, mas at•
agora n‚o est† definido o local onde ser‚o constru‡das. Que a Prefeitura n‚o pode
construir em qualquer local, pois s‚o propriedades privadas, protegidas por lei, que •
necess†rio um acordo com os propriet†rios. Que teve a oportunidade de participar dos
dois procedimentos em que foram constru‡dos os empreendimentos do CDHU neste
Munic‡pio, que muitos sorteados naquela ocasi‚o hoje j† venderam ou alugaram seus
im…veis a terceiros, mas hoje isto • proibido pelo CDHU, que o Condom‡nio Governador
Mario Covas teve este nome gra„as a um projeto de lei de sua autoria naquela ocasi‚o.
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Que o Condom‡nio do Bairro Formigas tamb•m passou por esta dificuldade de se
encontrar um terreno dispon‡vel para constru„‚o do empreendimento, que naquela
ocasi‚o o Prefeito Dr. Wilton queria constru‡-las no Camp‚o, mas atrav•s de uma reuni‚o
com representantes da Prefeitura, este vereador sugeriu a constru„‚o no Bairro Formigas.
Que nesta Sess‚o foi aprovado um Projeto de lei que proporcionar† o aumento do
per‡metro urbano do Munic‡pio, dando a oportunidade de crescimento da popula„‚o,
gera„‚o de empregos para a cidade. Em seguida, agradeceu ao funcion†rio Fernando,
conhecido por Fumeiro, pelo atendimento de suas solicita„ˆes, que se trata de um bom
funcion†rio que trabalha muito bem na Prefeitura, que em rela„‚o ao Samysom, disse que
• uma pessoa maravilhosa, que sempre teve amizade muito boa com ele, que a
vereadora Œrika fez uma indica„‚o sobre o funcion†rio Samyson, dizendo que ele est†
amea„ando a vereadora, mas que este vereador acredita que n‚o, que d† a m‚o –
palmat…ria por este funcion†rio municipal. Com a palavra vereadora Œrika Tereza Coitinho
Affonso disse que jamais iria faltar com a verdade, porque isso n‚o faz parte de sua
forma„‚o •tica e moral, que • uma pessoa que sempre deu a cara – tapa, que esteve na
oficina em Barra Mansa onde s‚o consertados os ve‡culos da Prefeitura Municipal, que
fotografou o ve‡culo Parati com danos de colis‚o, que o funcion†rio Samyson jamais
ficar† sem servi„o, pois ele • funcion†rio efetivo, que fez concurso para agente de
tr‘nsito, mas como n‚o tem uma guarda municipal em Bananal, todos os aprovados no
concurso para agente de tr‘nsito foram contratados e est‚o com desvio de fun„‚o. Que
nunca disse que o Samyson estava operando m†quinas da Prefeitura, mas sim as estava
utilizando para fins particulares no hor†rio de trabalho, na localidade da Vargem Grande.
Em seguida, comentou sobre a Mo„‚o de Pesar apresentada – senhora Terezila,
conhecida como Ziloca, por seu recente falecimento. Comentou tamb•m sobre uma
indica„‚o apresentada requerendo limpeza no Morro da Caixa D–gua, a pedido dos
moradores daquela localidade. Comentou tamb•m sobre uma indica„‚o onde requer
limpeza e ro„ada na parte mais alta do Distrito Rancho Grande. Em seguida, comentou
sobre uma indica„‚o onde solicita da PresidŽncia da C‘mara Municipal de Bananal a
instala„‚o de mecanismo eletr’nico de registro de ponto dos funcion†rios efetivos e
comissionados, destacando que esta medida dar† mais transparŽncia ao controle de
hor†rio dos funcion†rios da C‘mara, inclusive porque a falta deste controle j† foi um
apontamento do Tribunal de Contas de S‚o Paulo. Ressaltou, por fim, que existe uma
portaria da Prefeitura que possibilita aos agentes de transito a condu„‚o de ve‡culos, mas
no caso de danos, eles devem ser ressarcidos. Com a palavra a vereadora LŠcia Helena
Nader Gon„alves disse que apresentou uma indica„‚o – Prefeitura Municipal onde solicita
servi„o de limpeza na estrada rural Prefeito Washington Luiz de Carvalho Bruno, na
localidade entre a rodovia SP 247 e o Bairro Formigas. Comentou tamb•m sobre uma
indica„‚o referente – acessibilidade, constru„‚o de rampas na escola municipal Nogueira
Cobra, que possui duas escadas para acesso – parte de cima e que uma destas escadas
poderia ser transformada em rampa para a acessibilidade dos alunos portadores de
deficiŽncia, sendo que a quadra da EMEIF Jos• Luiz Guimar‚es est† necessitando
tamb•m de rampa para o acesso de alunos cadeirantes ao local. Disse que apresentou
uma indica„‚o requerendo o fechamento da Rua Manoel de Aguiar nos fins de semana e
feriados, que entre os anos de 1993 a 1996 ocorria este fechamento, quando esta
vereadora era Diretora de Turismo no Munic‡pio, que aos s†bados, domingos e feriados
era fechada esta Rua, e era colocado som ambiente no local e era uma coisa muito
gostosa, pois favorecia o com•rcio da cidade. Que hoje o Munic‡pio esta passando por
uma fase de baixa visita„‚o de turistas na cidade, que • preciso dar incentivos ao
com•rcio. Comentou tamb•m que apresentou uma indica„‚o – Prefeitura Municipal
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solicitando melhorias na sinaliza„‚o na rodovia BNN 146 – Estrada do Turvo –
destacando que o asfalto no local ficou muito bom, porem necessita de sinaliza„‚o para
aumentar a seguran„a do local, que este asfaltamento deveria se prolongar por um trecho
maior, pois no local existem balne†rios, fazendas, produtores agropecu†rios, que isto
representa melhorias na infraestrutura do turismo, que atenderia tanto a localidade do
Quadro, quanto a do Turvo. Comentou tamb•m sobre a necessidade de contrata„‚o de
calceteiro pela prefeitura Municipal. Comentou brevemente sobre a apresenta„‚o de uma
Mo„‚o de Pesar pelo falecimento da Sr‰ Terezila Tressoldi (Ziloca). Disse que recebeu
uma resposta da Prefeitura Municipal sobre um requerimento apresentado solicitando a
reforma da †rea de lazer Ivani Barbosa, que tal †rea ser† em breve reformada, que •
muito ruim falar r†pido sobre todos os seus requerimentos e que, por isso, apresentar†
um projeto para que se fa„a trŽs vezes por mŽs as Sessˆes Ordin†rias. Disse que
apresentou uma Mo„‚o de Pesar – Senhora Regiane, falecida recentemente. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza comentou que apresentou – Prefeitura
Municipal uma indica„‚o requerendo a instala„‚o de dois postes de ilumina„‚o pŠblica na
Travessa Anselmo Siqueira. Que apresentou uma indica„‚o – Prefeitura Municipal
solicitando estudos no sentido de se implantar Cinema no Munic‡pio de Bananal, pois
atualmente a popula„‚o tem de se deslocar at• Munic‡pios vizinhos para assistir a filmes.
Disse que apresentou uma indica„‚o – Prefeita Municipal onde solicita a instala„‚o e
redutor de velocidade do tipo quebre molas na Rua Jos• Luiz Ferreira Guimar‚es, no
Bairro Laranjeiras, na altura da residŽncia n€ 141, visando aumento de seguran„a aos
moradores locais. Agradeceu ao Sr. Coqueiro pela limpeza de bueiros na rua Antonio
Gerv†sio do Nascimento, na Vila Bom Jardim. Agradeceu ao Sr. Fumeiro e Samyson,
pelo atendimento aos seus pedidos. Solicitou uma aten„‚o especial do respons†vel pela
Padaria Municipal, pois o local • muito sujo e o maquin†rio • muito deteriorado e arcaico,
que se a Prefeitura n‚o atender a este pedido, far† uma representa„‚o ao Minist•rio
pŠblico sobre este assunto. Comentou que a Prefeita n‚o est† atendendo a v†rios
requerimentos e indica„ˆes feitas pelos vereadores. Comentou que no Distrito de Rancho
ser† realizada a limpeza que foi solicitada anteriormente por este vereador. Com a
palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o fez requerimentos ou
indica„ˆes, mas deixa de forma verbal seus sentimentos pelo falecimento da Sr‰ Terezila
(ziloca). Disse que esteve ˜presente, junto com outros vereadores, na reinaugura„‚o da
nova sede do CRAS de Bananal, que a partir de agora seu nome • Renascer, pois
representa o renascimento da esperan„a da AssistŽncia Social do Munic‡pio. Disse que
mais de 800 pessoas passar‚o a ser atendidas neste local, visando a melhoria a extens‚o
da AssistŽncia Social de Bananal. Agradeceu ao Sr. Samyson pelas melhorias na Rua
Manoel Ricardo da Fonseca, no Bairro Chico Leme, que est† faltando apenas a
ilumina„‚o pŠblica naquele local. Disse que n‚o faz muitos requerimentos ou indica„ˆes
para n‚o ficar muito repetitivo, porque • mais f†cil de ser atendido diretamente pelos
respons†veis. Disse que a C‘mara Municipal deve cobrar mensalmente os balancetes da
Prefeitura municipal, pois nestes balancetes • poss‡vel verificar toda a contabilidade da
Prefeitura municipal. Comentou sobre a necessidade de a Prefeitura resolver logo a
defini„‚o do local em que ser‚o constru‡das as casas populares de Bananal. Agradeceu
ao Ex-Prefeito Dr. Wilton por assistir a Sess‚o Ordin†ria pela internet. Comentou que
conheceu pessoalmente o vice-prefeito de S‚o Jos• dos Campos, Dr. Itamar C…pio,
m•dico, cirurgi‚o especializado em transplante de f‡gado, que j† realizou 106 transplantes
de f‡gado aqui na regi‚o do Vale do Para‡ba, que eventuais pacientes portadores de
hepatite A, B ou C podem procurar este vereador para ser encaminhado ao Dr. C…pio,
que est† disposto a ajudar os pacientes de Bananal e regi‚o. Com a palavra vereadora
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Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou um requerimento solicitando da
Prefeita Municipal informa„ˆes sobre o que ficou acertado em uma reuni‚o realizada na
escola Zen…bia. Destacou tamb•m sobre a necessidade de mudan„a de sentido na rua
Pelegrino Sciotta, com o objetivo de aumentar a seguran„a do local. Com a palavra
Vereador Luiz Maur‡cio Coutinho comentou brevemente sobre uma indica„‚o
apresentada – Prefeita Municipal onde solicita servi„os de melhorias na Rua Benedito
Dias Novais, no Bairro TimborŽ, sendo a coloca„‚o de cascalhos na mencionada Rua e a
manuten„‚o nas rampas e escadas da parte alta deste Bairro. Parabenizou a Prefeita
Municipal pela reinaugura„‚o da nova sede do CRAS, que o renascer sempre abrigou a
parte social do Munic‡pio, parabenizou a Sr. Marlene, Secret†ria de AssistŽncia Social por
este evento. Comentou sobre a chegada dos novos m•dicos ao Munic‡pio de Bananal,
atrav•s do Programa Provabe – Secretaria de SaŠde, que a popula„‚o est† gostando
destes m•dicos, parabenizou o Dr. Wagner, que est† atendendo no PSF da Palha, ao Dr.
Davi que atende no Distrito Rancho Grande e ao Dr. Jo‚o Paulo que est† atendendo na
Vila Bom Jardim. Que concorda com o requerimento apresentado pelo vereador Martins,
a respeito da mudan„a de hor†rio na coleta de sangue, que ser† melhor para a popula„‚o
de Bananal. Que na semana passada houve a AudiŽncia PŠblica da SaŠde, referente ao
terceiro quadrimestre de 2013, que j† foi aplicado mais de 42% na saŠde, realizados 500
exames completos de sangue, 70 exames de raio-X do Torax, 40 exames de raio-X de
joelho, 50 consultas mensais de n‡vel superior, 100 consultas mensais de atendimento
b†sico, 130 consultas mensais de crian„as de zero a cinco anos, 70 exames pr•-natais,
2500 aferi„ˆes de press‚o arterial por mŽs, 600 exames mensais de glicemia e 200
atendimentos mensais de fisioterapeuta. Disse que j† est† iniciada pelo Minist•rio da
SaŠde a Campanha pelo combate ao HPV, ressaltando a import‘ncia da vacina –s
meninas de 11 a 13 anos de idade para o combate ao c‘ncer de colo do Štero. 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 16 (dezesseis) de abril de 2014,
quarta feira, em hor†rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora Œrika Tereza Coitinho
Affonso, 1€ Secret†rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser† assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 03 de Abril de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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Vereadora Œrika Tereza Coitinho Affonso
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