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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 29 - 2014

ATA DA 29• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2014. No dia
vinte e seis do m…s de junho de dois mil e quatorze (26/06/2014), †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 Nona 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, 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: VEREADOR LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 107/2014= solicita da Secretaria
Municipal de Saƒde, informa„…es quanto ao n‚o funcionamento do centro cirƒrgico da
UMS de Bananal; Mo„‚o n.€ 103/2014= de aplausos, a Enfermeira Marivalda Almeida da
Silva Gon„alves, pelos relevantes servi„os prestados frente ao PSF da Vila Bom Jardim;
Mo„‚o n.€ 104/2014= de aplausos, a sele„‚o de futebol de Bananal, pela conquista de
mais um t†tulo; Indica„‚o n.€ 147/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, corte de
‡rvore na rua Ver. Octaviano Vani, na Vila B. Jardim; VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 108/2014= solicita da 5.ˆ Resid‰ncia de Obras
e Conserva„‚o do DER do Estado do Rio de Janeiro, a poda de galhos de ‡rvores na
Rodovia RJ 157, que liga os munic†pio de Barra Mansa-RJ x Bananal-SP; Requerimento
n.€ 109/2014= solicita da TEC BAN TECNOLOGIA BANCŠRIA S/A, a possibilidade de se
implantar em Bananal-SP, o caixa 24 horas; Mo„‚o n.€ 106/2014= de aplausos, ao Eng.
Jos‹ Roberto Roseno da Silva, respons‡vel pela 5.ˆ Resid‰ncia de Obras e Conserva„‚o
do DER do Estado do Rio de Janeiro; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Requerimento
n.€ 110/2014= solicita da Empresa COLITUR TRANSPORTES RODOVIŠRIOS, mais
hor‡rios de Œnibus no trajeto entre Barra Mansa – Bananal e Bananal – Barra Mansa;
Mo„‚o n.€ 105/2014= de aplausos, ao t‹cnico da sele„‚o de futebol de Bananal, Marcos
Val‹rio Sciotta, pela conquista do torneio entre as cidades do Vale Hist•rico;
VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 111/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto a Creche Municipal Dr. Ubaldo;
Requerimento n.€ 112/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es
quanto as provid‰ncias tomadas com rela„‚o a notifica„‚o do TCE, relativo ao Contrato
Cogest‚o n.€ 08/2013; Requerimento n.€ 113/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa„…es por quais motivos a Prefeitura Municipal de Bananal perdeu a
parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, atrav‹s do Projeto Circuito Cultural
Paulista; Requerimento n.€ 114/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa„…es quanto ao recurso financeiro de R$250.000,00, originado do Governo
Estadual, visando a constru„‚o de um CCI; Requerimento n.€ 115/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto ao recurso financeiro de R$172.000,00,
visando a realiza„‚o de projetos na ‡rea do turismo em Bananal-SP; Requerimento n.€
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116/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c•pia de comprovante de pagamento
feito a Empresa ENDIJA TRANSPORTES LTDA.; Indica„‚o n.€ 149/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, compacta„‚o de terra e esc•ria na rua Nelson da Silva, na
Palha; Indica„‚o n.€ 150/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, conserto de
refletor localizado na rua Arnaldo de Souza; Indica„‚o n.€ 151/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, ilumina„‚o pƒblica e provid‰ncias quanto a ve†culos estacionados
na rua SŒnia de Oliveira; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES:
Requerimento n.€ 117/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, a constru„‚o de 40
casas populares no distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 118/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto ao senso imobili‡rio que est‡ sendo
realizado no munic†pio de Bananal; Requerimento n.€ 119/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal e do Comando da PM de Bananal, a possibilidade do PM respons‡vel
pela Base Operacional de Rancho Grande, residir no pr•prio distrito; Indica„‚o n.€
146/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de redutores de
velocidade em ruas do bairro Laranjeiras; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Mo„‚o n.€ 107/2014= de aplausos, ao Fundo Social de Bananal, a Prefeitura Municipal de
Bananal e aos volunt‡rios, pela realiza„‚o da festa junina e da perman‰ncia da “barraca
junina do Fundo Social de Solidariedade”, na Pra„a Rubi‚o Jr., nos dias 19, 20, 21 e 22
do m‰s de junho, arrecadando fundos para a„…es sociais; Mo„‚o n.€ 108/2014= de
aplausos, ao Ilmo. Sr. Roque Garcia, DD. Diretor do Centro de Preven„‚o do Idoso
(CPSEI) da AAPVR em VR-RJ, pela doa„‚o de uma TV 29” a fim de atender diversos
projetos sociais em Bananal-SP; Mo„‚o n.€ 109/2014= de aplausos, a quadrilha de Volta
Redonda – Centro de Conviv‰ncia da Melhor Idade”, atrav‹s da Secretaria Municipal de
A„‚o Comunit‡ria de VR-RJ, pela apresenta„‚o em Bananal no dia 21/06/2014; Mo„‚o
n.€ 110/2014= de pesar, pelo falecimento do Jovem Luan da Silva Teixeira; Indica„‚o n.€
148/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, possibilidade de se reimplantar na
SMS, o atendimento com acupuntura. Quando da discuss‚o dos requerimentos e das
mo„…es apresentadas sujeitos a delibera„‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da
palavra: Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira comentou brevemente sobre um
requerimento apresentado no qual solicita da Empresa de Œnibus Colitur Transportes
Rodovi‡rios mais hor‡rios de Œnibus no trajeto Barra Mansa-Bananal, devido ao aumento
no nƒmero de habitantes de Bananal que utilizam diariamente esse transporte e ao
aumento no nƒmero de turistas que visitam o Munic†pio. Em seguida, comentou sobre
uma Mo„‚o de aplausos apresentada ao t‹cnico da sele„‚o de futebol de Bananal,
Marcos Val‹rio Sciotta, pela conquista do torneio entre as cidades do Vale Hist•rico. Com
a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou parabenizando a vereadora
Lƒcia Nader pelo seu anivers‡rio. Em seguida, disse que o ex-Prefeito de Bananal, Sr.
David Morais, fez um coment‡rio em uma rede social na internet, dizendo que o Munic†pio
de Bananal est‡ cedendo Œnibus escolares para o transporte dos atletas que representam
o Munic†pio de Bananal, o que n‚o ‹ verdade. Comentou brevemente sobre um
requerimento apresentado onde solicita da empresa Tec Ban Tecnologia Banc‡ria S/A, a
possibilidade de se implantar em Bananal-SP, o caixa 24 horas, ressaltando que este
caixa poderia ser instalado no Posto de Gasolina que est‡ sendo constru†do no centro da
cidade. Comentou tamb‹m sobre um requerimento apresentado no qual solicita da 5.ˆ
Resid‰ncia de Obras e Conserva„‚o do DER do Estado do Rio de Janeiro, a poda de
galhos de ‡rvores na Rodovia RJ 157, que liga os munic†pios de Barra Mansa-RJ x
Bananal-SP. Falou brevemente sobre uma Mo„‚o de aplausos, ao Eng. Jos‹ Roberto
Roseno da Silva, respons‡vel pela 5.ˆ Resid‰ncia de Obras e Conserva„‚o do DER do
Estado do Rio de Janeiro. Por fim, elogiou os funcion‡rios Jos‹ e Davison da empresa
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Elektro S/A por terem trabalhado juntos com os funcion‡rios da Sabesp visando o
restabelecimento do abastecimento de ‡gua nos ƒltimos dias em Bananal. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento onde
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto a creche municipal Dr. Ubaldo.
Qual Secretaria ‹ respons‡vel pela creche? Quem responde por ela? Quantos
funcion‡rios trabalham na creche? Informe suas fun„…es e nomes. A creche conta com
profissionais de saƒde como: nutricionista, psic•logo e fonoaudi•logo? Caso negativo
seria poss†vel ‘ contrata„‚o dos mesmos? Em seguida, comentou sobre um requerimento
apresentado atrav‹s do qual solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto as
provid‰ncias tomadas com rela„‚o a notifica„‚o do TCE (Tribunal de Contas do Estado
de S‚o Paulo), relativo ao Contrato Cogest‚o n.€ 08/2013, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Bananal e o IVS (Instituto Vale Saƒde). Falou tamb‹m sobre um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informa„…es por quais motivos a
Prefeitura Municipal de Bananal perdeu a parceria com a Secretaria de Cultura do Estado
de S‚o Paulo, atrav‹s do Projeto Circuito Culling Paulista. Nossa cidade ‹ uma Est’ncia
Tur†stica, por isso ‹ de suma import’ncia fomentarmos a cultura em nossa cidade, pois
turismo n‚o tr‡s cultura, mas cultura sim, tr‡s muito turismo. Fatos como estes nos
decepcionam, pois a cultura ‹ essencial para a forma„‚o de nosso munic†pio.
Posteriormente, comentou sobre um requerimento apresentado em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De
Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto ao recurso financeiro de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), originado do Governo Estadual, visando a constru„‚o de
um CCI (Centro de Conviv‰ncia do Idoso) para oferecer ao nosso pƒblico da melhor
idade, momentos de lazer e divers‚o. Onde ser‡ constru†do o CCI? A obra j‡ foi licitada?
Caso positivo, qual a empresa vencedora? Vale ressaltar que tal projeto ‹ de suma
import’ncia para o bem estar f†sico e mental dos idosos, oferecendo desta forma, melhor
qualidade de vida. Falou brevemente tamb‹m sobre um requerimento apresentado onde
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto ao recurso financeiro de
R$172.300,00 (cento e setenta e dois mil e trezentos reais), visando a realiza„‚o de
projetos na ‡rea do turismo em Bananal-SP. Por fim, comentou rapidamente sobre um
requerimento apresentado atrav‹s do qual solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira BRUNO, solicitando c•pia do
comprovante de pagamento (cheque / dep•sito banc‡rio) realizado a empresa Endija
Transportes Ltda., a qual presta servi„os de transporte escolar no munic†pio de Bananal.
Com a palavra Vereadora Lƒcia Helena Nader Gon„alves disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto ao senso
imobili‡rio que est‡ sendo realizado no munic†pio de Bananal, qual ‹ a empresa
respons‡vel por este senso, como ‹ realizado este senso, quais as t‹cnicas utilizadas e
qual ‹ a previs‚o para a conclus‚o dos trabalhos deste senso. Em seguida, comentou
sobre um requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando a
constru„‚o de 40 (quarenta) casas populares no distrito de Rancho Grande. A constru„‚o
de 40 casas em Rancho Grande ‹ de suma import’ncia, n‚o apenas pela quest‚o social
da popula„‚o mais carente, mas tamb‹m pela quest‚o do desenvolvimento e crescimento
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urbano no distrito. A E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De Paula", no distrito, por exemplo, a cada
ano que passa o nƒmero de alunos diminui, e isso se deve muito ao fato do n‚o
crescimento e desenvolvimento do local, por isso a import’ncia da constru„‚o dessas
casas populares. Pedimos de Vossa Excel‰ncia para que n‚o deixe de construir estas 40
casas em Rancho Grande, pois ser‚o imprescind†veis em seu desenvolvimento e
crescimento. Posteriormente, falou sobre um requerimento atrav‹s do qual solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De
Oliveira Bruno E Ao Comando Da Pol†cia Militar De Bananal, solicitando a possibilidade
do policial respons‡vel pela Base Operacional da Policia Militar em Rancho Grande,
residir no pr•prio distrito, oferecendo desta forma melhor seguran„a e tranquilidade aos
moradores do local e sitiantes pr•ximos e amedrontando desta forma maus elementos.
Recentemente diversos epis•dios indesej‡veis aconteceram no distrito, causando o
p’nico entre os moradores, que conviveram com assaltos e furtos, por estes motivos,
pe„o aten„‚o neste Requerimento. Em seguida, falou brevemente sobre uma indica„‚o
apresentada, em que indica ‘ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se instalar redutores de velocidade (quebra-molas) nas ruas Edinaldo
Elias Mendes Leal, Jos‹ Bastos Cabral e Sebasti‚o Peixoto, todas localizadas no bairro
Laranjeiras. Em seguida, parabenizou o vereador Robson pelo requerimento ‘ Empresa
Tec Ban, referente ‡ necessidade de caixa 24 horas em Bananal, comentou que os
documentos antigos pertencentes ao Munic†pio de Bananal est‚o em Cruzeiro-SP, mas
em breve ser‚o trazidos de volta para Bananal. Disse que n‚o fez requerimento por
escrito, mas solicita da Prefeitura Municipal de Bananal informa„…es quanto ao
andamento do concurso pƒblico realizado no ano de 2012. Disse que recebeu resposta a
um requerimento feito ‘ Secretaria Estadual do Meio Ambiente de S‚o Paulo, que o Plano
de Manejo da Esta„‚o Ecol•gica de Bananal em breve ser‡ conclu†do. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que tamb‹m gostaria de assinar junto com
o vereador Robson o requerimento solicitando a instala„‚o de um caixa 24 horas na
cidade de Bananal. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiada a ILMA. SRA. Sarah Oliveira Carvalho Bruno,
solicitando informa„…es quanto ao n‚o funcionamento do Centro Cirƒrgico da Unidade
Mista de Saƒde de Bananal Mons. Cid Fran„a Santos. Diversos mun†cipes v‰m at‹ este
Vereador questionar sobre o n‚o funcionamento do Centro Cirƒrgico da Unidade Mista de
Saƒde de Bananal, pois alegam que todas as gestantes precisam sair do munic†pio para
dar a luz em outro munic†pio. Al‹m de a situa„‚o ser inaceit‡vel pelo fato de que a
Unidade Mista de Bananal sempre disponibilizou este procedimento, nos deparamos at‹
mesmo com a quest‚o de nƒmero de bananalenses, pois os cart•rios n‚o registram mais
crian„as bananalenses, pois ningu‹m nasce mais na cidade. Disse que apresentou uma
Mo„‚o De Aplausos “ Enfermeira Marivalda Almeida Da Silva Gon„alves, pelos
relevantes servi„os prestados frente ao PSF da Vila Bom Jardim, sempre com dedica„‚o,
profissionalismo e principalmente muito amor e carinho para com os pacientes, os
moradores do bairro da Vila est‚o satisfeitos com o atendimento prestado pelo PSF Local,
com excelentes profissionais inteiramente dedicados a saƒde pƒblica. Comentou
brevemente tamb‹m sobre uma Mo„‚o De Aplausos apresenta ‘ Sele„‚o De Futebol De
Bananal, pela excelente atua„‚o dos atletas que comp…em a mesma, conquistando a
vit•ria com a apresenta„‚o de um bel†ssimo futebol. Falou brevemente tamb‹m sobre
uma indica„‚o apresentada em que indica a Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se realizar corte de ‡rvore localizada na Rua Vereador Octaviano
Vani, na Vila Bom Jardim, que a referida ‡rvore encontra-se exatamente na cabeceira da
ponte, e suas ra†zes est‚o prejudicando a estrutura da ponte, e antes que o pior aconte„a,
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‹ de suma import’ncia o corte desta ‡rvore o mais r‡pido poss†vel, vale lembrar que este
pedido j‡ foi feito anteriormente, mas nenhuma provid‰ncia foi tomada por parte do Poder
Executivo Municipal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse
que n‚o apresentou nesta Sess‚o Ordin‡ria nenhum requerimento, indica„‚o ou mo„‚o,
mas gostaria de parabenizar os funcion‡rios da Sabesp pelas provid‰ncias adotadas no
restabelecimento de ‡gua na cidade nos ƒltimos dias. Parabenizou o vereador Martins
pelo requerimento referente ao Centro Cirƒrgico e comentou que na farm‡cia popular est‡
faltando rem‹dio para press‚o alta, que o poder Executivo deve se atentar a este s‹rio
problema. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho iniciou suas palavras
parabenizando a vereadora Lƒcia Nader pelo seu anivers‡rio, em seguida comentou
brevemente sobre uma Mo„‚o De Aplausos apresentada ao Ilmo. Sr. Roque Garcia, DD.
Diretor do centro de preven„‚o do idoso (CPSEI) da AAPVR em volta redonda-rj, pela
doa„‚o de uma TV 29 polegadas para atender diversos projetos sociais da nossa querida
psic•loga M‡rcia Pereira Chaves em Bananal-SP. Falou tamb‹m sobre uma Mo„‚o De
Aplausos apresentada ao Fundo Social De Bananal, a Prefeitura Municipal De Bananal e
aos trabalhadores volunt‡rios, pela realiza„‚o da festa junina e da perman‰ncia da
“barraca junina do Fundo Social de Solidariedade de Bananal”, na Pra„a do Rubi‚o
Jƒnior, nos dias 19, 20, 21 e 22 do corrente m‰s, a fim de arrecadar fundos para a„…es
sociais desenvolvidas em nosso munic†pio. Gostaria de deixar registrado nos anais da
Casa meus sinceros aplausos aos que contribu†ram direta ou indiretamente para que este
evento acontecesse de forma t‚o linda como foi, proporcionando um excelente feriado
aos mun†cipes e turistas. Gostaria ainda de destacar alguns nomes, os quais foram
imprescind†veis na realiza„‚o do evento: Tininha, Maria Rita, Sara, Maricy, Vera e
Anderson. Que Deus os aben„oe! Comentou tamb‹m sobre uma Mo„‚o De Aplausos
apresentada ‘ Quadrilha De Volta Redonda – “Centro De Conviv‰ncia Da Melhor Idade”,
atrav‹s da Secretaria Municipal De A„‚o Comunit‡ria De Volta Redonda-RJ, pela
bel†ssima apresenta„‚o realizada em Bananal no dia 21 de junho do corrente ano,
animando ainda mais a festa junina do Fundo Social de Bananal, com os 36 alegres e
contagiantes idosos que esbanjaram talento e vitalidade, nos dando um exemplo de vida.
A quadrilha da conviv‰ncia se dedica a dan„a e tem ganhado v‡rios pr‰mios em
concursos. Para que a quadrilha se apresente eles ensaiam com muita disciplina, por
isso, um resultado maravilhoso como presenciamos, um verdadeiro espet‡culo. Por fim,
comentou sobre uma “Mo„‚o De Pesar” apresentada pelo falecimento do Jovem Luan Da
Silva Teixeira, ocorrido no ƒltimo dia 20 de junho. Colocados em vota„‚o os
requerimentos e mo„…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 n‚o
constou nenhum Projeto. Ato cont†nuo, o Presidente colocou em vota„‚o o requerimento
de urg‰ncia especial apresentado e assinado por todos os vereadores presentes para a
inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei n€ 020, de 23 de junho de 2014 – “disp…e
sobre a concess‚o de revis‚o geral anual sobre o sal‡rio-base dos servidores do quadro
de cargos do Executivo Municipal e de proventos dos inativos e pensionistas do RPPS, e
d‡ outras provid‰ncias”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi nomeado o vereador Robson do Amaral Rodrigues como relator especial
deste Projeto de Lei que entrou na Pauta como urg‰ncia especial, sendo suspensa a
Sess‚o Ordin‡ria por alguns minutos para a emiss‚o de Parecer pelo Relator Especial.
Retomando a Sess‚o, foi colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 020, de 23 de junho
de 2014 – “disp…e sobre a concess‚o de revis‚o geral anual sobre o sal‡rio-base dos
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servidores do quadro de cargos do Executivo Municipal e de proventos dos inativos e
pensionistas do RPPS, e d‡ outras provid‰ncias”. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que o Projeto de lei n€ 020/2014 tem amparo na Constitui„‚o
Federal, pois seu objetivo ‹ recompor as perdas inflacion‡rias. Disse que o Parecer
Jur†dico aponta uma inconstitucionalidade material, deixando a vota„‚o do m‹rito aos
nobres vereadores. Que j‡ havia apresentado anteriormente um requerimento pedindo
esta revis‚o geral anual. Disse que o artigo 1€ do Projeto de Lei em discuss‚o concede
revis‚o geral anual aos servidores pƒblicos, que os vereadores est‚o favor‡veis aos
servidores, que ‹ um valor pequeno, porem dentro das possibilidades do Munic†pio e,
portanto, ‹ favor‡vel ‘ aprova„‚o do Projeto de Lei. Com a palavra vereadora Lƒcia
Helena Nader Gon„alves pediu que fosse votado em destaque o artigo 2€ do Projeto de
Lei n€ 020/2014, pois o referido projeto de lei ‹ bem claro no sentido de que a revis‚o
geral anual ‹ dos servidores pƒblicos, sendo este artigo 2 € inconstitucional pois trata de
revis‚o dos agentes pol†ticos. Parabenizou a Exma. Srˆ Prefeita Municipal pela iniciativa
da revis‚o geral anual dos servidores pƒblicos, que neste primeiro semestre foi feita uma
economia para que esta revis‚o salarial pudesse ser feita, al‹m dos R$ 50,00 concedidos
de aumento no valor do cart‚o alimenta„‚o. Que os funcion‡rios devem cobrar estas
mudan„as, que a Prefeitura Municipal deve olhar mais e valorizar mais seus servidores e
funcion‡rios de carreira. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que esta Casa
tem a obriga„‚o de fixar os subs†dios dos Secret‡rios municipais, Prefeitos e vereadores,
de uma Legislatura para outra, mas n‚o tem compet‰ncia para conceder revis‚o geral
anual aos agentes pol†ticos. Que este Projeto de Lei ‹ de compet‰ncia do Poder
Executivo, que ‹ sabido a falta de dinheiro no caixa da Prefeitura Municipal, por isso essa
revis‚o geral anual n‚o foi feita no ano passado. Disse que o valor ‹ pequeno, mas os
sal‡rios est‚o se achatando, como os dos aposentados pelo regime do INSS, porque n‚o
existe um escalonamento salarial, que espera um pa†s melhor, onde os servidores
pƒblicos sejam mais valorizados. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
disse que ‹ favor‡vel ‘ aprova„‚o do Projeto de Lei em discuss‚o, que j‡ havia pedido ‘
Prefeitura esta revis‚o geral anual, atrav‹s de requerimento, que o valor da revis‚o ‹
muito pequeno, que fica triste porque mensalmente ‹ pago um valor muito expressivo a
uma Organiza„‚o Social, que este recurso poderia ser destinado ‘ valoriza„‚o dos
servidores pƒblicos municipais. Disse que o gestor deve tratar os recursos pƒblicos com
mais cuidado, que os sal‡rios dos funcion‡rios pƒblicos e dos professores municipais ‹
muito baixo, que o Munic†pio n‚o deveria ter contratado uma OS para o gerenciamento da
saƒde pƒblica municipal. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins disse que ‹
favor‡vel ‘ aprova„‚o deste Projeto de Lei, que todas as fun„…es dentro da Prefeitura
Municipal deveriam fazer parte de um Plano de Carreira para que os servidores pƒblicos
municipais pudessem se aposentar com um valor melhor. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que tamb‹m ‹ favor‡vel ‘ aprova„‚o deste Projeto de
Lei em discuss‚o, que sempre lutou pelo aumento do valor dos sal‡rios dos servidores
pƒblicos municipais. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que tamb‹m ‹
favor‡vel ‘ aprova„‚o deste Projeto de Lei em discuss‚o e que todos os servidores
pƒblicos municipais s‚o merecedores desta revis‚o geral anual. Colocado em vota„‚o o
pedido de destaque do artigo 2€ do Projeto de Lei n€ 020/2014, feito pela vereadora Lƒcia
Helena Nader Gon„alves, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em vota„‚o
o Projeto de Lei n€ 020, de 23 de junho de 2014, com o artigo 2€ retirado pelo destaque,
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 vereador Luiz Cosme Martins de
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Souza iniciou suas palavras agradecendo ao D.D. Secret‡rio Municipal de Educa„‚o, Sr.
Jair, pela aquisi„‚o e instala„‚o de uma geladeira na escola do Sert‚o da Prata e uma
outra na escola do Bairro Dois Retiros. Em seguida, comentou que em breve ser‚o
instalados bebedouros novos nas escolas municipais. Agradeceu tamb‹m ‘ Secret‡ria
Municipal de Saƒde, Srˆ Sarah Oliveira Carvalho Bruno pela realiza„‚o de exames de
saƒde complexos que est‚o sendo poss†veis de serem realizados na Unidade Mista de
Saƒde, sem a necessidade de o paciente se deslocar at‹ Munic†pios vizinhos. Agradeceu
ao Sr. Coqueiro e demais servidores pƒblicos municipais da equipe de obras da Prefeitura
Municipal pelo servi„o de limpeza realizado no Bairro Boa Morte. Agradeceu ao Sr.
Coqueiro e demais servidores pƒblicos municipais da equipe de obras da Prefeitura
Municipal pelo servi„o de nivelamento dos paralelos do Bairro Vila Bom Jardim. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que recebeu algumas respostas da Prefeitura
Municipal de Bananal referente a requerimentos de sua autoria anteriormente realizados,
dentre eles uma resposta sobre a implanta„‚o do Banco do Povo em Bananal, onde o
Poder Executivo se manifestou interessado na implanta„‚o deste projeto. Disse tamb‹m
que recebeu resposta da Prefeitura municipal de Bananal quanto ao requerimento
formulado em rela„‚o ‘ ponte do Rio Carioca, onde o Executivo manifestou-se no sentido
de que a reforma da referida ponte ocorrer‡ em breve. Disse tamb‹m que recebeu
resposta da Prefeitura municipal com rela„‚o a um requerimento sobre as ruas do Bairro
Laranjeiras, em que o poder Executivo afirmou que as ruas esburacadas do referido bairro
ser‚o reparadas em breve. Por fim, disse que espera que a Sele„‚o Brasileira de Futebol
seja campe‚ nesta Copa do Mundo de 2014. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que a estrada conhecida como Bom Retiro est‡ necessitando que seja
passado um rolo para fazer o nivelamento dos peda„…es de asfalto que est‚o soltos
nessa estrada. Comentou tamb‹m que existe a necessidade de se consertar a ponte da
Vargem Grande, que se encontra danificada, colocando em risco as pessoas e ve†culos
que passam por aquela localidade. Com a palavra vereadora Lƒcia Helena Nader
Gon„alves agradeceu aos demais vereadores pelos cumprimentos recebidos relativos ao
seu anivers‡rio. Disse que esteve na data de ontem no Munic†pio de S‚o Paulo no Sal‚o
do Turismo juntamente com dois representantes do Munic†pio de Bananal. Parabenizou o
vereador Martins pela Mo„‚o de Aplausos ‘ sele„‚o de futebol de Bananal, pela
conquista de mais um t†tulo. Comentou sobre a necessidade de o Poder Executivo
construir coberturas nas quadras das escolas municipais, para o melhor conforto e
seguran„a dos alunos da rede pƒblica municipal. Por fim, comentou que se deve colocar
em pr‡tica uma lei municipal de 2008 que disp…e sobre a avalia„‚o de servidores pƒblicos
municipais e sua valoriza„‚o, dos professores e a implanta„‚o do plano de carreira para
os professores e servidores pƒblicos municipais. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso disse que apresentou uma indica„‚o atrav‹s da qual indica ‘
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se disponibilizar
ilumina„‚o pƒblica na Rua SŒnia de Oliveira. Em seguida, comentou sobre uma outra
indica„‚o apresentada em que solicita ‘ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para
a necessidade urgente de se providenciar o conserto do refletor que se encontra
queimado, na rua Arnaldo de Souza, no bairro Laranjeiras. Disse tamb‹m que apresentou
uma indica„‚o em que indica ‘ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se colocar terra na rua Nelson da Silva, no bairro da Palha, para que seja
compactada juntamente com a esc•ria que tamb‹m dever‡ ser recolocada, pois a esc•ria
que l‡ estava foi levada em sua maioria pelas chuvas, segundo os moradores da pr•pria
localidade. Disse que a pobreza no Munic†pio de Bananal est‡ muito alta, que muita gente
neste Munic†pio est‡ passando fome, que ‹ dever do Munic†pio, atrav‹s do Fundo Social,
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resolver este problema social. Por fim, lamentou que o Projeto de Lei que dispunha sobre
a concess‚o mensal de aux†lio alimenta„‚o aos servidores do Poder Executivo Municipal
tenha sido retirado, pois os maiores prejudicados s‚o os servidores pƒblicos municipais.
Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho parabenizou o Sr. Coqueiro e demais
funcion‡rios da equipe de obras da Prefeitura municipal pelos trabalhos realizados no
Munic†pio. Em seguida, comentou brevemente sobre uma indica„‚o apresentada em que
indica ‘ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade de se
reimplantar na Secretaria Municipal de Saƒde, o atendimento com acupuntura aos
pacientes, levando em conta que diversos estudos mostram que as sess…es de
acupuntura surtem resultados positivos. Levantamento da Secretaria de Estado da Saƒde
de S‚o Paulo indica que, em cinco anos, o nƒmero de sess…es de acupuntura realizadas
em unidades do SUS (Sistema –nico de Saƒde) do Estado cresceu 567% (quase sete
vezes). A acupuntura ‹ um m‹todo seguro, com poucas contraindica„…es. Com
indica„…es mais comuns para ansiedade, insŒnia, depress‚o e o al†vio de dores crŒnicas
como por exemplo: lombalgias, h‹rnias de disco, enxaquecas e artrites. Parabenizou os
servidores pƒblicos municipais pela aprova„‚o nesta Sess‚o do Projeto de Lei n€ 020, de
23 de junho de 2014 – “disp…e sobre a concess‚o de revis‚o geral anual sobre o sal‡riobase dos servidores do quadro de cargos do Executivo Municipal e de proventos dos
inativos e pensionistas do RPPS, e d‡ outras provid‰ncias”. Parabenizou os agentes
municipais da saƒde pelo reajuste em seus vencimentos para se adequar ao novo piso
salarial estabelecido por lei federal. Com a palavra vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes
de Oliveira parabenizou o Exmo. Governador do estado de S‚o Paulo, Sr. Geraldo
Alckmin, pela assinatura do conv‰nio para a execu„‚o das obras na rodovia estadual SP68, bem como pelo empenho pessoal na libera„‚o dos recursos do DADE para o
Munic†pio de Bananal. Agradeceu ‘ Exma Srˆ Presidenta da Repƒblica, Srˆ Dilma
Rousseff pela san„‚o da lei que institui o Plano Nacional de Educa„‚o. Agradeceu a
todos os vereadores e servidores da C’mara Municipal de Bananal pelos trabalhos
realizados neste primeiro semestre de 2014. 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 07 (sete) de agosto 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,
26 de junho de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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