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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 26 - 2014

ATA DA 26• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2014. No dia oito
do m…s de maio de dois mil e quatorze (08/05/2014), †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 Sexta 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), •rika Tereza Coitinho Affonso (1• SecretŠria), Robson do
Amaral Rodrigues e Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente). Ausente o vereador
„lvaro Luiz Nogueira Ramos. 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 MARIA
APARECIDA SOUZA DA COSTA: Requerimento n.€ 073/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a distribuiƒ‚o de uniformes escolares, falta de
medicamentos na UMS e supostos erros nos carn…s de IPTU; Moƒ‚o n.€ 079/2014= de
aplausos, ao Reverend†ssimo Pe. Odirlei da Silva Fernandes e ao Reverend†ssimo Bispo
Diocesano de Lorena Dom Jo‚o In‡cio Mˆller, pela celebraƒ‚o realizada na comunidade
de S‚o Sebasti‚o, em Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 080/2014= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Emerson; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€
074/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto as oficinas
respons‡veis pela manutenƒ‚o e retificaƒ‚o dos motores da frota de ve†culos da
Prefeitura Municipal de Bananal e ainda informaƒ„es sobre ve†culos que s‚o
encaminhados a manutenƒ‚o e retornam ao munic†pio com ainda mais problemas; Moƒ‚o
n.€ 083/2014= de aplausos, a Policia Civil de Bananal, pela pris‚o de Valdir Quintanilha no
dia 30/04, por tr‡fico de drogas; Moƒ‚o n.€ 084/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Everaldo de Oliveira Cordeiro; Indicaƒ‚o n.€ 107/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, construƒ‚o de muro em torno do “CemitŠrio do Alto”; Indicaƒ‚o n.€ 108/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma e manutenƒ‚o na passarela
que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a rua Antonio A. Rodrigues Leite na CerŒmica;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 075/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c•pia do memorial descritivo, orƒamento financeiro e
dos projetos das obras assinadas em conv…nios com o Governo do Estado; Requerimento
n.€ 076/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a revis‚o
geral anual dos servidores municipais; Indicaƒ‚o n.€ 117/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de pintura de todos os redutores de velocidade de nossa
cidade, em atendimento a legislaƒ‚o de trŒnsito; Indicaƒ‚o n.€ 118/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, elaboraƒ‚o de projeto junto ao CDHU, visando a instalaƒ‚o
de “playground” no condom†nio M‡rio Covas e no Conjunto Habitacional Pref. Washington
L C Bruno; Indicaƒ‚o n.€ 119/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o
de leil‚o dos carros e outros materiais sucateados existentes nos p‡tios do “Barrac‚o” e
da Policia Militar de Bananal; VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES:
Requerimento n.€ 077/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, provid…ncias
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urgentes quanto a um dep•sito de material recicl‡vel na rua SŽnia de Oliveira;
Requerimento n.€ 078/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto a divis‚o dos funcion‡rios da Equipe 1 do PSF, visando a formaƒ‚o de uma
Equipe 3, para atender os pacientes do centro da cidade; Requerimento n.€ 079/2014=
solicita da Diretora-Presidente da SABESP, provid…ncias urgentes quanto ao mal cheiro
provocado pela ETE no bairro CerŒmica em Bananal-SP; Requerimento n.€ 080/2014=
solicita da SABESP, cronograma de aƒ„es de investimento e obras previstas para
Bananal no per†odo de 2014 • 2016 e ainda informaƒ„es quanto a obra de implantaƒ‚o da
rede de esgotos na av. Jo‚o de Godoy Macedo; Requerimento n.€ 081/2014= solicita do
Secret‡rio Estadual do Meio Ambiente, informaƒ„es quanto a finalizaƒ‚o do plano de
manejo da Unidade de Conservaƒ‚o – Estaƒ‚o Ecol•gica de Bananal e ainda a
possibilidade de transformar em estrada parque o acesso a Estaƒ‚o Ecol•gica; Moƒ‚o n.€
088/2014= de aplausos, a servidora p•blica municipal M‡rcia Costa Cabral, pelos
relevantes serviƒos prestados; Moƒ‚o n.€ 089/2014= de aplausos, ao Grupo de Teatro da
Encenaƒ‚o da Paix‚o e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, realizada em 18/04/2014;
Moƒ‚o n.€ 090/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Hermes de Freitas; Moƒ‚o n.€
091/2014= de aplausos e agradecimento, a Sra. Grassi Alves Carneiro, pela parceria no
desenvolvimento sustent‡vel do turismo e nas aƒ„es culturais do munic†pio de Bananal;
Indicaƒ‚o n.€ 109/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma
urgente na passarela que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a rua Antonio A Rodrigues
Leite na CerŒmica, e ainda serviƒos de retirada de “ilha de areia” do rio Bananal;
Indicaƒ‚o n.€ 110/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza e
colocaƒ‚o de tampa na lixeira localizada na entrada do Condom†nio M‡rio Covas, no
Laranjeiras; Indicaƒ‚o n.€ 111/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, corte de
bambus localizados na estrada que liga a SP-247 ao Conjunto Habitacional Pref.
Washington L C Bruno, nas Formigas; VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.€ 082/2014= solicita da ELEKTRO, troca de lŒmpadas na rua Ayres de
Ara•jo Azevedo; Requerimento n.€ 083/2014= solicita da ELEKTRO, troca de lŒmpadas
na rua Geraldo Raimundo da Silva; Indicaƒ‚o n.€ 115/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, esclarecimentos sobre a implantaƒ‚o do Banco do Povo Paulista;
Indicaƒ‚o n.€ 116/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reparos nas ruas do
bairro Laranjeiras; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moƒ‚o n.€ 081/2014= de
aplausos, a todas as m‚es pelo dia das m‚es, a ser comemorado no pr•ximo domingo;
Moƒ‚o n.€ 082/2014= de congratulaƒ„es, pela dia 13 de maio – Dia da Aboliƒ‚o da
Escravatura; Indicaƒ‚o n.€ 106/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos
de manutenƒ‚o nos “meio-fios” do bairro Timbor…; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Moƒ‚o n.€ 085/2014= de aplausos e agradecimento, ao pastor Gilberto Silva
e membros da Igreja Batista de Bananal, pelo trabalho social realizado; Moƒ‚o n.€
086/2014= de aplausos e agradecimento, a Exma. Sra. Prefeita Municipal, pela realizaƒ‚o
de futuras obras de calƒamento no Recanto Feliz, Timbor… e na rua Manoel Ricardo
Fonseca; Indicaƒ‚o n.€ 112/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, contrataƒ‚o
atravŠs da OS, da mŠdica Dra. Samia Morais Nader Dias; Indicaƒ‚o n.€ 113/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, nomeaƒ‚o da funcion‡ria Maura Cristina Rosa Maura
para o cargo de vice-diretor de escola; Indicaƒ‚o n.€ 114/2014= indica a Exma. Sra.
Prefeita Municipal, para solicitar da empresa de Žnibus PENEDO, para que modifique o
hor‡rio do Žnibus (sentido centro – Vila B. Jardim – Formigas) de 22:30h. para 21:30h.
VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Moƒ‚o n.€ 087/2014= de
agradecimento, a Exma. Sra. Dilma Rousseff, pelo envio de equipamentos que ser‚o
utilizados na manutenƒ‚o das estradas rurais do munic†pio de Bananal; Indicaƒ‚o n.€
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105/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implantaƒ‚o de zona azul na ‡rea
central da cidade; 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
L•cia Helena Nader Gonƒalves comentou sobre um requerimento apresentado onde
requer, nos termos regimentais, seja oficiado a ILMA. SRA. DRA. Dilma Pena, DD.
Diretora-presidente da Companhia De Saneamento B‡sico Do Est. De sp – SABESP, com
c•pia ao Ilmo. Sr. Douglas JosŠ Guedes Guarizzi, DD. Gerente Local da SABESP em
Bananal, solicitando provid…ncias urgentes quanto ao mal cheiro provocado pela Estaƒ‚o
de Tratamento de Esgoto – ETE (QUADRAD‘O) no bairro CerŒmica em Bananal. Disse
que gostaria de deixar registrado que este problema j‡ foi questionado por esta Vereadora
em solicitaƒ„es pretŠritas feitas a pr•pria SABESP local, datadas em 07 de abril de 2011
(Requerimento n.€ 059/11), 04 de agosto de 2011 (Requerimento n.€ 140/11) e 05 de
setembro de 2012 (Requerimento n.€ 139/12) e tambŠm • pr•pria Diretoria da SABESP,
em Sess‚o realizada em 06 de junho de 2013 (Requerimento n.€ 078/2013). Comentou
que Apesar de todas estas solicitaƒ„es acima e de algumas provid…ncias j‡ tomadas pela
SABESP local nos anos anteriores, nenhuma melhora foi notada. O mau cheiro continua
atŠ hoje, causando sŠrios transtornos aos moradores pr•ximos e •s pessoas que por ali
transitam, deixando-nos indignados cada vez mais com o descaso da Companhia com
nossa cidade. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou um requerimento • Prefeitura Municipal de Bananal em que requer, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De
Oliveira Bruno, solicitando informaƒ„es quanto as oficinas respons‡veis pela manutenƒ‚o
e retificaƒ‚o dos motores da frota de ve†culos da Prefeitura Municipal de Bananal.,
questionando se a oficina DUKAR em Barra Mansa Š a oficina respons‡vel pela
manutenƒ‚o e retificaƒ‚o dos motores da frota de ve†culos da Prefeitura Municipal de
Bananal. Onde Š feito a manutenƒ‚o e retificaƒ‚o dos motores a diesel da frota de
ve†culos da Prefeitura Municipal de Bananal? ’ feito tambŠm pela Dukar que terceiriza o
serviƒo? Ou outra oficina Š respons‡vel direta por este tipo de serviƒo? Pois Š de
conhecimento que a Dukar n‚o trabalha com motores a diesel. Disse que V‡rios
motoristas vieram atŠ este Vereador questionar sobre os ve†culos da Prefeitura Municipal
de Bananal que s‚o encaminhados a referida oficina e retornam da manutenƒ‚o piores do
que quando foram. Comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada •
Policia Civil de Bananal, pela pris‚o de Valdir Quintanilha no dia 30 de abril do corrente
ano, por tr‡fico de drogas. Disse que Por mais uma vez a Policia Civil de Bananal
demonstra toda sua compet…ncia e efic‡cia no trabalho policial, combatendo o tr‡fico de
entorpecentes, o qual se tornou um sŠrio problema em nosso munic†pio nos •ltimos anos
e Que se d… ci…ncia do inteiro teor desta a Toda Equipe Da Policia Civil De Bananal em
nome do Dr. Jo‚o Paulo de Oliveira Abreu, DD. Delegado Da Pol†cia Civil De Bananal.
Em seguida, comentou sobre uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo falecimento do SR. Everaldo
De Oliveira Cordeiro, ocorrido recentemente, ressaltando que gostaria de deixar
registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela
s•bita partida do Sr. Everaldo, homem simples, trabalhador e querido por todos, rogando
a Deus que derrame sua graƒa para confort‡-los neste momento t‚o dif†cil e doloroso.
Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou uma
Moƒ‚o De Aplausos E Agradecimento Ao Pastor Gilberto Silva E Membros Da Igreja
Batista De Bananal, pelo bel†ssimo trabalho social realizado juntamente com os fiŠis da
Igreja, objetivando sempre a ajuda •s pessoas mais necessitadas do Munic†pio de
Bananal. Em seguida, disse tambŠm que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos E
Agradecimento A Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, pela
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realizaƒ‚o de futuras obras de calƒamento nas localidades Recanto Feliz, Timbor… e
ainda na Rua Manoel Ricardo Fonseca. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse
que concorda com as palavras da vereadora L•cia Nader em relaƒ‚o ao problema do mau
cheiro da Estaƒ‚o de Tratamento de Esgoto do Bairro CerŒmica. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento • empresa Elektro Eletricidade e Serviƒos S/A solicitando a
troca de lŒmpadas na Rua Ayres de Ara•jo Azevedo, tambŠm conhecida como Recanto
Feliz, Bairro Educand‡rio e Vila Bom Jardim. Comentou tambŠm que gostaria que os
of†cios enviados pela CŒmara Municipal de Bananal sejam remetidos com Aviso de
recebimento (AR), para que o vereador possa saber quem Š a pessoa que recebe estes
of†cios. Por fim, comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada • Prefeitura Municipal de
Bananal em que solicita reparos nas ruas do Bairro Laranjeiras. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou um requerimento • Prefeitura
Municipal de Bananal em que requer c•pia do memorial descritivo, orƒamento financeiro e
c•pia dos projetos das obras assinadas em conv…nios com o Governo do Estado de S‚o
Paulo. Comentou tambŠm sobre um requerimento apresentado • Prefeitura Municipal de
Bananal em que requer informaƒ„es quanto ‡ revis‚o geral anual dos servidores
municipais. Por fim, disse que fez uma indicaƒ‚o onde requer a pintura dos redutores de
velocidade do Munic†pio. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse
que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos Ao Reverend†ssimo Pe. Odirlei da Silva
Fernandes e ao Reverend†ssimo Bispo Diocesano de Lorena Dom Jo‚o In‡cio Mˆller,
pela bel†ssima celebraƒ‚o eucar†stica realizada na comunidade de S‚o Sebasti‚o, em
Bananal, com a presenƒa de in•meras pessoas, entre elas jovens, crianƒas,
adolescentes, idosos e adultos. Disse tambŠm que apresentou um requerimento •
Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita informaƒ„es quanto a distribuiƒ‚o de
uniformes escolares, falta de medicamentos na unidade mista de sa•de e supostos erros
nos carn…s de IPTU. Disse que as quest„es acima chegaram atŠ esta Vereadora atravŠs
de diversos mun†cipes que alegam que seus filhos n‚o receberam o uniforme, pacientes
que reclamam a frequente falta de medicaƒ‚o e moradores que afirmam ter recebido
carn…s de IPTU duplicados com valores diferentes, sendo que h‡ 3 anos atr‡s,
funcion‡rios da Prefeitura Municipal de Bananal mediram o terreno, mas o erro de medida
continua nos atuais carn…s. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que
apresentou uma Moƒ‚o De Congratulaƒ„es Pelo Dia 13 De Maio – Dia Da Aboliƒ‚o Da
Escravatura. Disse que O Dia da Aboliƒ‚o da Escravatura Š comemorado no dia 13 de
maio, pois foi nesta data, em 1888, que a Princesa Isabel sancionou a Lei “urea, lei que
acabou com a escravatura no Brasil. A escravatura foi pr‡tica comum no Brasil desde o
per†odo colonial atŠ o fim do ImpŠrio. A maior parte dos escravos era proveniente do
continente africano, mas uma parte da populaƒ‚o ind†gena brasileira tambŠm sofreu
escravid‚o. Os escravos eram usados principalmente na agricultura. Que se d… ci…ncia do
inteiro teor desta, afixando a mesma no Quadro de Avisos e Publicaƒ„es da CŒmara
Municipal da EstŒncia Tur†stica de Bananal. Comentou tambŠm que apresentou uma
Moƒ‚o De Aplausos A Todas As M‚es Pelo Dia Das M‚es, a ser comemorado no pr•ximo
domingo. 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: Julgamento das Contas Anuais do
Poder Executivo (exerc†cio 2010) – TC n€ 2795/026/10; Projeto de Decreto Legislativo n€
02, de 14 de abril de 2014, - “disp„e sobre a concess‚o de T†tulo de Cidad‚o
Bananalense”. (Autor: Vereador Robson do Amaral Rodrigues). Ato cont†nuo, o
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Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de urg…ncia especial apresentado para a
inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Emenda • Lei OrgŒnica n€ 01, de 14 de Abril de
2014 – “disp„e sobre a alteraƒ‚o de incisos ao artigo 23 da Lei OrgŒnica da EstŒncia
Tur†stica de Bananal”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente franqueou a palavra ao vereador Luiz Maur†cio Coutinho, Relator da
Comiss‚o de Orƒamento, Finanƒas 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 2010. Ap•s a leitura do Parecer da Comiss‚o de Orƒamento,
Finanƒas e Contabilidade pelo Relator Vereador Luiz Maur†cio Coutinho, o Presidente da
Sess‚o Ordin‡ria colocou em discuss‚o o Julgamento das Contas Anuais do Poder
Executivo referente ao exerc†cio 2010 e franqueou a palavra aos Senhores Vereadores.
Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que sempre fiscalizou o exprefeito, porque esta Š a funƒ‚o do vereador, mas que enxerga a situaƒ‚o da seguinte
forma, que o precat•rio Š algo que chega no colo do Prefeito, que a cidade de Bananal
n‚o tem recursos pr•prios, que depende do repasse de verbas, que a quest‚o do Fundeb
est‡ no Congresso um Projeto a ser votado para separar a folha do Fundeb da Folha de
pagamentos da Prefeitura, porque se o Prefeito paga a que deve pagar aos professores,
ele acaba caindo na quest‚o de ultrapassar os limites da folha de pagamento previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal, que Š uma vereadora que tem bom senso e que vota
favor‡vel • aprovaƒ‚o das contas municipais do exerc†cio 2010. Em seguida, o Presidente
da Sess‚o Ordin‡ria, Vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de oliveira, franqueou a
palavra ao Ex-prefeito Municipal de Bananal, Sr. David Luiz Amaral de Morais, que se
encontrava presente assistindo • Sess‚o Ordin‡ria, sendo que este n‚o quis fazer uso da
palavra. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que gostaria de
fazer suas as palavras da vereadora ’rika, palavras muito bem colocadas, que j‡ teve a
oportunidade de discutir e votar muitas contas, que se recorda de uma ocasi‚o em que o
tribunal de Contas emitiu parecer favor‡vel •s contas do Ex- Prefeito Dr. Wilton e a
CŒmara votou contr‡rio ao Tribunal de Contas. Que David Morais n‚o passou pelo
Legislativo, Š um empres‡rio da cidade, que assumiu a Prefeitura com uma equipe que
pudesse lhe orientar, que o Ex-Prefeito deu 15% de reajuste aos funcion‡rios p•blicos,
que no governo dele as coisas eram feitas com transpar…ncia, que na sua gest‚o foi
comprada a maior frotas de ve†culos com recursos pr•prios, os uniformes eram entregues
em dia e que a parte do esporte era muito bem gerenciada. Que ser prefeito hoje n‚o Š
f‡cil, que Š melhor que tenha conhecimento em gest‚o p•blica, que seu voto Š contra o
tribunal de Contas. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que mais uma vez
esta dif†cil miss‚o de julgar as contas de um ex-prefeito, que acha que n‚o Š justo em se
colocar as CŒmaras Municipais em saia curta para julgarem as contas de um prefeito.
Que Š um julgamento politico, que pelo sim ou n‚o interfere na vida politica do candidato
a prefeito, que mesmo sendo rejeitada ou aprovado o parecer do tribunal de contas, que o
prefeito responde por seus atos, que considera o tribunal de Contas tambŠm politico
porque s‚o nomeados pelos chefes do Executivo estadual ou federal. Que administrar um
Munic†pio a pessoa tem que levar a administraƒ‚o como se estivesse administrando uma
entidade privada, que n‚o se pode eleger um candidato que n‚o saiba aquilo que ele est‡
fazendo no Executivo, que n‚o deseja a nenhum Prefeito uma aƒ‚o de improbidade
administrativa, por que Š uma aƒ‚o dolorida, que gosta de justificar seu voto, que foram
observados pelo ex-prefeito apenas os †ndices da Sa•de e da Educaƒ‚o e que vota
favor‡vel ao parecer do Tribunal de Contas. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza elogiou as palavras do vereador Robson e da vereadora ’rika, que enquanto
houver este sistema arcaico, todos os pequenos Munic†pios v‚o pagar por isso, que n‚o
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acha justo votar contrario ao ex-Prefeito Municipal, e por isso votar‡ contrario ao tribunal
de Contas, que Š muito dif†cil administrar o Munic†pio, que enquanto n‚o for desatrelado o
dinheiro da Educaƒ‚o, todos os Prefeitos v‚o cair e que n‚o acha justo o vereador votar
as contas de um Prefeito que n‚o estava aqui com o vereador naquela ocasi‚o. Com a
palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que j‡ fez v‡rios relat•rios em
outras contas, que j‡ deu parecer contrario e na hora deu o voto favor‡vel, porque todas
as contas de prefeitos desde 2005 s‚o a mesma coisa, os mesmos pontos porque o
pagamento Š vinculado e n‚o se tem como fugir disso, que a d†vida de precat•rios da
Prefeitura hoje Š de mais de um milh‚o de reais, que com relaƒ‚o ao Fundeb, que n‚o
importa o Prefeito que tiver, sempre ser‚o apontadas estas quest„es, enquanto n‚o
houver uma lei que facilite melhor esta situaƒ‚o, que o dinheiro da educaƒ‚o deve ser
desvinculado de outros profissionais da Prefeitura, porque se d‡ um aumento aos
funcion‡rios, mas o Prefeito responde pela Lei de responsabilidade Fiscal. Que se o
Prefeito fizer toda a aplicaƒ‚o de recursos conforme a lei de responsabilidade Fiscal, ele
n‚o vai governar nada, vai parar todo mundo na Prefeitura, que os cargos devam ser
ocupados por quem realmente entende e possa fazer algo pelo trabalho. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que n‚o est‡ votando favor‡vel ao
Tribunal de Contas, que naquela ocasi‚o avisou o ex-prefeito sobre os problemas da
Prefeitura, que concorda com o vereador Osvaldo, que as vezes as pessoas te destroem,
que est‚o ali somente para gerar lucro e que vota favor‡vel ao Parecer do tribunal de
Contas. Colocado em votaƒ‚o o Julgamento das Contas Anuais do Poder Executivo
referente ao exerc†cio 2010, obteve-se um resultado de quatro votos favor‡veis e quatro
votos contr‡rios, sendo mantido o Parecer PrŠvio do Tribunal de Contas de S‚o Paulo no
sentido da rejeiƒ‚o das Contas Municipais de 2010, tendo em vista que o qu•rum
necess‡rio para derrubar o Parecer do Tribunal de Contas Š de dois terƒos (seis
vereadores), de acordo com o Regimento Interno da CŒmara Municipal de Bananal.
Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014, “disp„e sobre a concess‚o de T†tulo de Cidad‚o Bananalense”. (Autor: Vereador Robson
do Amaral Rodrigues), solicitou e fez uso da palavra Vereador Robson do Amaral
Rodrigues leu na †ntegra o Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014 e
a justificativa que o acompanha, pedindo a todos os vereadores que votassem favor‡veis
ao referido Projeto. Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que
respeita a iniciativa do vereador Robson, mas n‚o concorda com esta homenagem, pois o
agraciado Sr. Macedo Š seu vizinho, n‚o Š uma pessoa conforme foi descrita na
justificativa do Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014, que sua
biografia est‡ incorreta quanto ao numero de filhos, mas que Š favor‡vel • aprovaƒ‚o do
Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014, apesar das ressalvas feitas.
Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que o Sr. Macedo j‡ est‡
em Bananal h‡ mais de 20 anos, que gosta muito desta pessoa e que Š favor‡vel •
aprovaƒ‚o do Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira disse que Š favor‡vel • aprovaƒ‚o do Projeto de Decreto
Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014, pois Bananal j‡ acolheu este cidad‚o. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que Š favor‡vel • aprovaƒ‚o do
Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril de 2014 porque o Sr. Macedo Š uma
boa pessoa, que sempre ajudou na Festa de S‚o Sebasti‚o de Bananal. Com a palavra
Vereador Luiz Maur†cio Coutinho parabenizou o vereador Robson do Amaral Rodrigues
pela iniciativa e disse ser favor‡vel • aprovaƒ‚o do Projeto de Decreto Legislativo n€ 02,
de 14 de abril de 2014. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
tambŠm Š favor‡vel • aprovaƒ‚o do Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 14 de abril
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de 2014. Com a palavra Vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de oliveira, parabenizou o
vereador Robson do Amaral Rodrigues pela iniciativa e o Sr. Macedo pelo t†tulo de
Cidad‚o Bananalense. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de
14 de abril de 2014, - “disp„e sobre a concess‚o de T†tulo de Cidad‚o Bananalense”, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Emenda • Lei
OrgŒnica n€ 01, de 14 de Abril de 2014, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves agradeceu • Dra. Sarah por ter trabalhado incansavelmente
para atender aos vereadores em seus projetos, em seguida leu o Projeto de Emenda •
Lei OrgŒnica n€ 01, de 14 de abril de 2014 e sua justificativa. Disse que j‡ foi Presidente
nesta Casa por um ano, que todas as CŒmaras que tem conhecimento s‚o desta forma,
que com esta lei, cada Legislatura ter‡ quatro Presidentes, que assim tem uma melhor
rotatividade de aƒ„es, de pessoas empreendedoras que estar‚o • frente desta Casa de
Leis, que isto visa melhorar os trabalhos e as participaƒ„es, que conta com o voto dos
demais vereadores para a aprovaƒ‚o deste Projeto. Com a palavra vereador Osvaldo
Ferreira disse que gosta sempre de justificar seu voto, que discorda com vereadora L•cia,
que acha que um ano Š muito pouco para uma pessoa empreender, que a CŒmara
precisa de pelo menos dois anos de mandato de seu Presidente para que ele possa
cumprir suas metas que assume quando candidato a Presidente, que diminuir este prazo
vai ferir o principio da Administraƒ‚o, que o Legislativo tem uma funƒ‚o at†pica de
administrar o Poder Legislativo, que um ano Š muito pouco para que se possa
empreender, que n‚o tem nada contra o Projeto. Em aparte, vereadora L•cia disse que
dois anos s‚o vistos l‡ de fora como forma pol†tica, que usa-se do cargo de Presidente
para se fazer pol†tica, que Š contra o monop•lio atual, que se dar‡ oportunidade de mais
vereadores participarem. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
concorda com as palavras do vereador Osvaldo, que uma licitaƒ‚o iniciada com um
Presidente certamente se encerrar‡ na gest‚o de outro, que j‡ foi Presidente por cerca 10
meses, que Š um sonho do vereador fazer uma sala para cada vereador, mas n‚o se
consegue em menos de dois anos. Em aparte, vereadora L•cia disse que o
empreendedor consegue fazer seus trabalhos no tempo que ele tem para fazer, que a
CŒmara j‡ est‡ num ponto em que n‚o precisa de mais obras, que ela precisa ter
trabalhos revolucion‡rios para atender • comunidade, que esta dando a oportunidade
para os outros vereadores fazerem seus trabalhos. Com a palavra vereadora ’rika Tereza
Coitinho Affonso disse que acha que o verdadeiro administrador Š aquele que arregaƒa as
mangas e realmente faz as coisas acontecerem, que as mulheres j‡ tem a funƒ‚o de
administrar suas casas, que se o Presidente morrer, o vice deve ter condiƒ„es de dar
continuidade ao trabalho, que a licitaƒ‚o tem um prazo, n‚o precisa se estender por um
ano, que acha interessante dar oportunidade a outras pessoas trabalharem, que gostaria
que o Projeto em discuss‚o fosse aprovado. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa disse que quando foi convidada para assinar junto com a vereadora
L•cia, disse que concordava com o Projeto, que n‚o tem a intenƒ‚o de se presidente,
mas gostaria de dar a oportunidade de outros vereadores tambŠm participarem da
Presid…ncia. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que acha pouco
somente um ano de mandato do Presidente, que concorda com vereador Osvaldo, que
prefere continuar com o mandato de dois anos da Mesa Diretora. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que seu voto Š favor‡vel para que o mandato da
Mesa Diretora seja de um ano, que todos os vereadores tem que ter oportunidade de
serem Presidentes e d‡ para saber em um ano quem sabe administrar ou n‚o. Com a
palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que como atual
Presidente, pode falar por sua pr•pria experi…ncia que um ano Š pouco para um
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Presidente, que o Presidente da CŒmara Š o Gestor do dinheiro p•blico, que Š uma
grande responsabilidade, que esta rotatividade de Presidentes causa uma inseguranƒa
aos funcion‡rios efetivos da CŒmara, que todo ano ir‡ trocar a Presid…ncia, que vota
desfavor‡vel ao Projeto em discuss‚o. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Emenda • Lei
OrgŒnica n€ 01, de 14 de Abril de 2014, votaram favor‡veis • sua aprovaƒ‚o os
vereadores Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida Souza da Costa, L•cia
Helena Nader Gonƒalves e ’rika Tereza Coitinho Affonso. Como o qu•rum de aprovaƒ‚o
para o referido projeto Š de maioria qualificada (2/3), o Projeto de Emenda • Lei OrgŒnica
n€ 01, de 14 de Abril de 2014 foi rejeitado. 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 sobre uma indicaƒ‚o apresentada a Excelent†ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de solicitar da Empresa de –nibus Penedo, para que
modifique o hor‡rio da linha do Žnibus (sentido centro – Vila Bom Jardim – Formigas) para
as 21:30 horas ao invŠs de 22:30 horas. Comentou tambŠm que apresentou uma
indicaƒ‚o a Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade de se
contratar atravŠs da OS a mŠdica DRA. Samia Morais Nader Dias, uma •tima profissional
que com certeza ir‡ somar ao quadro cl†nico da Unidade Mista de Sa•de de Bananal.
Disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a
possibilidade de se nomear a Funcion‡ria P•blica Municipal Maura Cristina Rosa Maura,
para o cargo de Vice-diretor da E.M.E.F. "Prof.— Zen•bia P. Ferreira". Elogiou o vereador
Martin pela Moƒ‚o apresentada em relaƒ‚o • pris‚o do Sr. Quintanilha, solicitando •
Prefeitura a exoneraƒ‚o deste servidor p•blico. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira
disse que a Patrol que chegou • Bananal estava sendo esperada para fazer o trabalho
nas ‡reas rurais, que espera que esta m‡quina seja realmente nas ‡reas rurais de
Bananal para a valorizaƒ‚o do homem do campo, que s‚o humildes e dependem
realmente do Poder Executivo. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeita municipal
solicitando informaƒ„es quanto a implantaƒ‚o do Banco do Povo em Bananal, ressaltando
os financiamentos e atividades que podem ser desenvolvidas por meio da referida
entidade. Desejou a todas as m‚es um Feliz Dia das M‚es. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma indicaƒ‚o a Excelent†ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade urgente de se realizar serviƒos de reforma e
manutenƒ‚o na passarela de metal que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a Rua AntŽnio
A Rodrigues Leite na CerŒmica. A referida passarela est‡ com seu piso de metal se
deteriorando, formando enormes buracos, que podem a qualquer momento causar sŠrios
acidentes, principalmente entre crianƒas e idosos. Diversas grades est‚o faltando,
precisando ser substitu†das e a ferrugem tomou conta de praticamente toda a passarela,
que necessita urgente de uma pintura. Diversas pessoas fazem uso diariamente da
passarela, por isso peƒo de Vossa Excel…ncia serviƒos de reforma urgente na mesma,
antes que venha a acontecer acidentes fatais. Comentou tambŠm sobre uma indicaƒ‚o a
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade urgente de se construir
um muro em torno do “CemitŠrio do Alto”. O referido cemitŠrio encontra-se praticamente
abandonado, com pŠssima apar…ncia, fato este que nos deixa muito tristes, pois o mesmo
est‡ localizado num lugar bel†ssimo, no alto do morro, com vista para toda a cidade.
Diversas pessoas tem seus entes queridos enterrados neste cemitŠrio, que em maioria
s‚o pessoas humildes e que se sentem abandonadas pelo Poder P•blico Municipal, que
demonstra descaso no que diz respeito a melhorias no CemitŠrio, por isso peƒo
encarecidamente de Vossa Excel…ncia, em nome da populaƒ‚o de Bananal, para que se
olhe com mais carinho neste pedido. Com a palavra vereador Robson do Amaral
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Rodrigues parabenizou o Munic†pio de Bananal pelo recebimento da m‡quina Patrol e do
caminh‚o basculante e tambŠm da retroescavadeira, disse que concorda com o vereador
Osvaldo no sentido de que espera que estes equipamentos sejam empregados nas
melhorias da zona rural. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovaƒ‚o do t†tulo de
cidad‚o bananalense ao Sr. Macedo, parabenizou os funcion‡rios que trabalham no
Fundo Social, agracedeu ao Governo Federal pela implantaƒ‚o de cursos em Bananal,
atravŠs do Pronatec, eletricista industrial, auxiliar de transporte, encanador e instalador e
pintor de obras, que estes alunos estar‚o preparados para o mercado de trabalho. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a Prefeita Municipal de
Bananal pela chegada dos equipamentos • Bananal para uso na ‡rea rural do Munic†pio.
Disse que foi veiculada uma carta na cidade em que afirmam que esta vereadora est‡
construindo em ‡rea de risco com a aprovaƒ‚o da prefeitura, mas que isto n‚o Š verdade
e que sabe quem s‚o estas pessoas. Por fim, parabenizou todas m‚es pelo seu dia. Com
a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves agradeceu as palavras da vereadora
Maria Aparecida, disse que j‡ fez v‡rios requerimentos com relaƒ‚o ao Banco do Povo,
que espera que este projeto seja feito em Bananal. Agradeceu ao Coqueiro e ao Fumeiro
pela Ponte da CerŒmica, agradeceu • Prefeita pelas respostas aos seus requerimentos e
indicaƒ„es. Comentou que algumas pessoas est‚o pedindo o conserto da torre de
televis‚o, tendo em vista a aproximaƒ‚o da Copa do Mundo. Comentou sobre um
requerimento apresentado nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Bruno
Covas, DD. Secretario Estadual do Meio Ambiente, solicitando as informaƒ„es descritas
quanto ao andamento da finalizaƒ‚o do Plano de Manejo da Unidade de Conservaƒ‚o Estaƒ‚o Ecol•gica de Bananal, solicitando a possibilidade de transformar em Estrada
Parque o acesso atŠ a Estaƒ‚o Ecol•gica, fomentando com sustentabilidade o turismo.
Comentou tambŠm sobre um requerimento apresentado, nos termos regimentais, seja
oficiada a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando
provid…ncias urgentes quanto a um dep•sito de material recicl‡vel na Rua SŽnia de
Oliveira, ao lado da Creche Municipal Dr. Ubaldo, nas proximidades do “Campo do
Azzurra”. O material depositado no local est‡ causando um mau cheiro insuport‡vel e
facilitando o aparecimento de moscas, baratas e ratos, causando com isso sŠrios
transtornos a pr•pria Creche Municipal e aos moradores pr•ximos. Disse que apresentou
uma Moƒ‚o de Aplausos a Servidora P•blica Municipal M‡rcia Costa Cabral, pelo
profissionalismo, dedicaƒ‚o e bel†ssimo trabalho realizado no Fundo Social de Bananal,
sempre com empenho e alegria. Pelo bom atendimento prestado no Programa Viva Leite,
atendendo sempre com carinho as pessoas, em especial os idosos. Comentou que
apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos Ao Grupo de Teatro da Encenaƒ‚o da Paix‚o e
Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na sexta-feira Santa (dia 18 de abril de
2014). ParabŠns a todos os jovens participantes do teatro, os quais empenharam seus
papŠis muito bem e com muita entrega, contagiando e emocionando a todos que
assistiam o teatro. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o a Excelent†ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviƒos de reforma (estrutura,
buraco, pintura e iluminaƒ‚o) urgente na passarela de metal que liga a av. Jo‚o de Godoy
Macedo a Rua AntŽnio A Rodrigues Leite na CerŒmica. A referida passarela encontra-se
em prec‡rias condiƒ„es, oferecendo risco aos pedestres que transitam pelo local
diariamente, principalmente crianƒas. O pedido acima j‡ foi solicitado em 21 de marƒo do
ano anterior, e em 06 de fevereiro deste ano, porŠm atŠ a presente data nenhum serviƒo
ainda foi feito. Indico ainda para a necessidade de se retirar “ilha de areia” formada sob a
passarela, no rio Bananal, a qual est‡ prejudicando o fluxo normal das ‡guas do rio. Disse
tambŠm que apresentou uma indicaƒ‚o a Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para
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a necessidade de se realizar limpeza na lixeira localizada na entrada do Condom†nio
M‡rio Covas, no bairro Laranjeiras, e ainda providenciar tampas para a referida lixeira,
evitando o aparecimento de moscas e o mau cheiro. Em seguida, falou brevemente sobre
uma indicaƒ‚o apresentada • Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar corte de bambus localizados na estrada que liga a SP-247
(Estrada do Sert‚o) ao Conjunto Habitacional Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno,
nas Formigas, pois os bambus localizados em ambas as margens da referida estrada, de
t‚o grandes, est‚o se juntando, formando uma espŠcie de “t•nel”, prejudicando a
passagem de ve†culos altos, como Žnibus de turismo, principalmente, pois j‡ houve
reclamaƒ‚o com relaƒ‚o a isso, onde comprometeu a passagem do Žnibus, que por n‚o
ter opƒ‚o de retorno, acabou seguindo em frente, danificando seu teto que possu†a “ar
condicionado”. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que apresentou uma
indicaƒ‚o a Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar
serviƒos de manutenƒ‚o nos “meio-fios” do bairro Timbor…, nas proximidades da oficina
do Sr. Wilson, conhecido popularmente como “Sim ou Pinguim”. Agradeceu ao Governo
Federal pelo recebimento dos equipamentos para a manutenƒ‚o das estradas da zona
rural do Munic†pio. Com a palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse
que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos e Agradecimento • Exma Sra. Presidenta da
Rep•blica Dilma Roussef, pelo Munic†pio de Bananal ter recebido os equipamentos de
manutenƒ‚o das estradas rurais, que foram destinados a todos os munic†pios com
populaƒ‚o inferior a 50 mil habitantes. Comentou que fez uma indicaƒ‚o solicitando a
implantaƒ‚o de uma ‡rea de zona azul no centro da cidade, proporcionando rotatividade
de ve†culos e melhor acesso ao comŠrcio local. Convidou a todos os ouvintes e presentes
na Sess‚o a participarem do Lanƒamento do 2€ volume do Livro "Pelos Caminhos da
Estrada Real", de Felipe Cerquize, a realizado no Sal‚o de Reuni„es da CŒmara
Municipal de Bananal amanh‚ •s 20 horas. Por fim, desejou um feliz Dia das m‚es a
todas as m‚es do Munic†pio de Bananal. 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 22 (vinte e dois) de maio 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,
08 de Maio de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador JosŠ 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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