Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA DA 12ƒ SESS„O EXTRAORDIN…RIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2014.
Aos trinta dias de junho de 2014 (30/06/2014), na Sala Nobre da C†mara Municipal
de Bananal, situada ‡ Rua Manoel de Aguiar, n€. 51, nesta cidade de Bananal, Estado
de S‚o Paulo, realizou-se a Décima Segunda Sessão Extraordinária do biênio
2013-2014, sob a Presidˆncia do Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira.
Presentes os Vereadores (as): Robson do Amaral Rodrigues, Luiz Cosme Martins de
Souza, Osvaldo Ferreira, Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa (2€
Secretario), Šrika Tereza Coitinho Affonso (1€ Secret‹rio), …lvaro Luiz Nogueira
Ramos e LŒcia Helena Nader Gon•alves. ApŽs a chamada, havendo nŒmero
regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta a sess‚o. N‚o
houve expediente e nem explica••es pessoais, passando direto para a ordem do dia,
na qual constou: Projetos de Emendas n€ 01/2014, 02/2014, 03/2014 e 04/2014 ao
Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de autoria da vereadora LŒcia Helena
Nader Gon•alves (discuss‚o e vota•‚o em 2€ turno); Projetos de Emendas n€ 05/2014
e 06/2014 ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de autoria da vereadora
Šrika Tereza Coitinho Affonso (discuss‚o e vota•‚o em 2€ turno); Projeto de Emenda
n€ 07/2014 ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de autoria do vereador
Robson Do Amaral Rodrigues (discuss‚o e vota•‚o em 2€ turno); Projeto de Lei n€ 16,
de 28 de maio de 2014 – “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elabora•‚o
da Lei Or•ament‹ria do Munic‘pio para o exerc‘cio de 2015 e d‹ outras providˆncias”
(discuss‚o e vota•‚o em 2€ turno); Projeto de Emenda ‡ Lei Org†nica Municipal n€ 02,
de 11 de junho de 2014 – “Altera o artigo 30 da Lei Org†nica do Munic‘pio de
Bananal/SP”, de autoria da Mesa Diretora da C†mara Municipal de Bananal
(discuss‚o e vota•‚o em 1€ turno); Projetos de Decreto Legislativo n€ 08/2014 e
16/2014 de autoria do vereador LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA; Projetos de
Decreto Legislativo n€ 10/2014, 18/2014, 19/2014 e 20/2014 de autoria da vereadora
ŠRIKA TEREZA COITINHO AFFONSO; Projeto de Decreto Legislativo n€ 11/2014 de
autoria da vereadora MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA; Projetos de Decreto
Legislativo n€ 12/2014 e 13/2014 de autoria do vereador JOSŠ EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA; Projetos de Decreto Legislativo n€ 14/2014 e 15/2014 de
autoria do vereador OSVALDO FERREIRA; Projetos de Decreto Legislativo n€
17/2014, 21/2014 e 26/2014 de autoria do vereador LUIZ MAUR“CIO COUTINHO;
Projetos de Decreto Legislativo n€ 22/2014, 23/2014, 24/2014 e 27/2014 de autoria da
vereadora L”CIA HELENA NADER GON•ALVES; Projetos de Decreto Legislativo n€
25/2014, 28/2014 e 29/2014 de autoria do vereador …LVARO LUIZ NOGUEIRA
RAMOS. Colocados em discuss‚o, em segundo turno, os Projetos de Emendas n€
01/2014, 02/2014, 03/2014 e 04/2014 ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014,
de autoria da vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves, solicitou e fez uso da palavra:
vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves comentou brevemente sobre as emendas
apresentadas, destacando que a Emenda Modificativa n€ 01 ao referido Projeto de Lei
busca pela modifica•‚o de uma das atividades previstas no Projeto de Lei n€ 16, de 28
de maio de 2014 (LDO) para a garantia da cria•‚o de um lugar onde seja assegurada
melhor qualidade de vida ‡s pessoas portadoras de c†ncer e tamb‰m aos seus
familiares durante a luta contra a doen•a atrav‰s da disponibiliza•‚o dos meios
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t‰cnicos e sociais e dos recursos humanos adequados para a manuten•‚o da saŒde
do paciente com c†ncer e do oferecimento de apoio multidisciplinar e suporte social
com a finalidade de manter a ades‚o ao tratamento. Disse que a Emenda Modificativa
n€ 02 busca pela modifica•‚o de uma das atividades previstas no Projeto de Lei n€ 16,
de 28 de maio de 2014 (LDO) para a garantia da cultura tradicional do povo
bananalense atrav‰s das suas festas populares. Disse que a Emenda Modificativa n€
03 tamb‰m busca pela modifica•‚o de uma das atividades previstas no Projeto de Lei
n€ 16, de 28 de maio de 2014 (LDO) para a garantia da cultura tradicional de suas
festas populares. Disse que a Emenda n€ 04 busca pela adi•‚o de uma atividade ao
Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014 para garantia do embutimento dos cabos
no centro histŽrico do Munic‘pio da Est†ncia tur‘stica de Bananal/SP e, assim, garantia
tamb‰m de valoriza•‚o dos contornos arquitet–nicos. Colocados em vota•‚o, em
segundo turno, os Projetos de Emendas n€ 01/2014, 02/2014, 03/2014 e 04/2014 ao
Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de autoria da vereadora LŒcia Helena
Nader Gon•alves, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocados em
discuss‚o, em segundo turno, os Projetos de Emendas n€ 05/2014 e 06/2014 ao
Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de autoria da vereadora Šrika Tereza
Coitinho Affonso, solicitou e fez uso da palavra: vereadora Šrika Tereza Coitinho
Affonso comentou brevemente sobre as emendas apresentadas, destacando que a
Emenda Modificativa n€ 05 busca pela modifica•‚o de uma das atividades previstas
no Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014 (LDO) para a corre•‚o de um erro do
Poder Executivo, porque n‚o havia custo financeiro total para a cria•‚o do Museu
Municipal. Disse que a Emenda Modificativa n€ 06 busca pela modifica•‚o de uma das
atividades previstas no Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014 (LDO) para a
corre•‚o de um erro do Poder Executivo porque a Copa de 2014 n‚o corresponde ‡
despesa do Or•amento do Exerc‘cio de 2015. Colocados em vota•‚o, em segundo
turno, os Projetos de Emendas n€ 05/2014 e 06/2014 ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de
maio de 2014, de autoria da vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso, foram os
mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o
Projeto de Emenda n€ 07/2014 ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de
autoria do vereador Robson Do Amaral Rodrigues, solicitou e fez uso da palavra:
vereador Robson Do Amaral Rodrigues disse que a Emenda Aditiva n€ 07 busca pela
adi•‚o de uma atividade ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014 (LDO) para a
garantia de incentivo nos esportes e no lazer, mas com foco no atletismo, conjunto de
esportes constitu‘do pela corrida, lan•amentos e saltos, objetivando assim, a
descoberta de novos talentos na ‹rea. Em aparte, vereadora LŒcia Helena Nader
Gon•alves parabenizou o vereador Robson pela iniciativa de fazer esta emenda ao
Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014. Em aparte, vereador Osvaldo Ferreira
tamb‰m parabenizou o vereador Robson pela iniciativa de fazer esta emenda ao
Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, destacando a import†ncia do esporte e
do atletismo para o Munic‘pio de Bananal. Colocado em vota•‚o, em segundo turno, o
Projeto de Emenda n€ 07/2014 ao Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, de
autoria do vereador Robson Do Amaral Rodrigues, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o Projeto de Lei n€ 16, de
28 de maio de 2014 – “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elabora•‚o da
Lei Or•ament‹ria do Munic‘pio para o exerc‘cio de 2015 e d‹ outras providˆncias”,
nenhum vereador solicitou uso da palavra. Colocado em vota•‚o, em segundo turno, o
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Projeto de Lei n€ 16, de 28 de maio de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o, em primeiro turno, o Projeto de Emenda ‡ Lei Org†nica
Municipal n€ 02, de 11 de junho de 2014 – “Altera o artigo 30 da Lei Org†nica do
Munic‘pio de Bananal/SP”, de autoria da Mesa Diretora da C†mara Municipal de
Bananal, solicitou e fez uso da palavra: vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves leu
a todos os presentes, na ‘ntegra, o referido Projeto de Emenda ‡ Lei Org†nica,
destacando ser favor‹vel ‡ sua aprova•‚o. Em aparte, vereador Osvaldo Ferreira
disse que o prazo que consta no texto do referido Projeto de Emenda ‡ Lei Org†nica,
‰ de 10 a 15 de dezembro, mas o correto ‰ de 1€ a 15 de dezembro, que isso foi um
erro de reda•‚o do texto. Colocado em vota•‚o, em primeiro turno, o Projeto de
Emenda ‡ Lei Org†nica Municipal n€ 02, de 11 de junho de 2014, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Colocados em discuss‚o os Projetos de Decreto
Legislativo n€ 08/2014 e 16/2014 de autoria do vereador LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Luiz Cosme Martins De Souza leu a
todos os presentes as justificativas que acompanham os referidos projetos de decreto
legislativo e pediu aos demais vereadores que votassem favor‹veis ‡ aprova•‚o
destes projetos de sua autoria. Colocados em vota•‚o os Projetos de Decreto
Legislativo n€ 08/2014 e 16/2014 de autoria do vereador LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocados em discuss‚o os
Projetos de Decreto Legislativo n€ 10/2014, 18/2014, 19/2014 e 20/2014 de autoria da
vereadora ŠRIKA TEREZA COITINHO AFFONSO, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso leu a todos os presentes as justificativas que
acompanham os referidos projetos de decreto legislativo e pediu aos demais
vereadores que votassem favor‹veis ‡ aprova•‚o destes projetos de sua autoria.
Colocados em vota•‚o os Projetos de Decreto Legislativo n€ 10/2014, 18/2014,
19/2014 e 20/2014 de autoria da vereadora ŠRIKA TEREZA COITINHO AFFONSO,
foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de
Decreto Legislativo n€ 11/2014, de autoria da vereadora MARIA APARECIDA SOUZA
DA COSTA, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Maria Aparecida Souza Da
Costa leu a todos os presentes a justificativa que acompanha o referido projeto de
decreto legislativo e pediu aos demais vereadores que votassem favor‹veis ‡
aprova•‚o deste projeto de sua autoria. Colocado em vota•‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 11/2014, de autoria da vereadora MARIA APARECIDA SOUZA DA
COSTA, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocados em discuss‚o os
Projetos de Decreto Legislativo n€ 12/2014 e 13/2014, de autoria do vereador JOSŠ
EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA, solicitou e fez uso da palavra: Vereador
Jos‰ Eduardo Costa Gomes De Oliveira leu a todos os presentes as justificativas que
acompanham os referidos projetos de decreto legislativo e pediu aos demais
vereadores que votassem favor‹veis ‡ aprova•‚o destes projetos de sua autoria.
Colocados em vota•‚o os Projetos de Decreto Legislativo n€ 12/2014 e 13/2014, de
autoria do vereador JOSŠ EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA, foram os
mesmos aprovados por unanimidade. Colocados em discuss‚o os Projetos de
Decreto Legislativo n€ 14/2014 e 15/2014, de autoria do vereador OSVALDO
FERREIRA, solicitou e fez uso da palavra: vereador Osvaldo Ferreira leu a todos os
presentes as justificativas que acompanham os referidos projetos de decreto
legislativo e pediu aos demais vereadores que votassem favor‹veis ‡ aprova•‚o
destes projetos de sua autoria. Colocados em vota•‚o os Projetos de Decreto
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Legislativo n€ 14/2014 e 15/2014, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira, foram os
mesmos aprovados por unanimidade. Colocados em discuss‚o os Projetos de
Decreto Legislativo n€ 17/2014, 21/2014 e 26/2014 de autoria do vereador LUIZ
MAUR“CIO COUTINHO, solicitou e fez uso da palavra: vereador Luiz Maur‘cio
Coutinho leu a todos os presentes as justificativas que acompanham os referidos
projetos de decreto legislativo e pediu aos demais vereadores que votassem
favor‹veis ‡ aprova•‚o destes projetos de sua autoria. Colocados em vota•‚o os
Projetos de Decreto Legislativo n€ 17/2014, 21/2014 e 26/2014 de autoria do vereador
LUIZ MAUR“CIO COUTINHO, foram os mesmos aprovados por unanimidade.
Colocados em discuss‚o os Projetos de Decreto Legislativo n€ 22/2014, 23/2014,
24/2014 e 27/2014 de autoria da vereadora L”CIA HELENA NADER GON•ALVES,
solicitou e fez uso da palavra: vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves leu a todos
os presentes as justificativas que acompanham os referidos projetos de decreto
legislativo e pediu aos demais vereadores que votassem favor‹veis ‡ aprova•‚o
destes projetos de sua autoria. Colocados em vota•‚o os Projetos de Decreto
Legislativo n€ 22/2014, 23/2014, 24/2014 e 27/2014 de autoria da vereadora L”CIA
HELENA NADER GON•ALVES, foram os mesmos aprovados por unanimidade.
Colocados em discuss‚o os Projetos de Decreto Legislativo n€ 25/2014, 28/2014 e
29/2014, de autoria do vereador …LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS, solicitou e fez
uso da palavra: Vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos leu a todos os presentes as
justificativas que acompanham os referidos projetos de decreto legislativo e pediu aos
demais vereadores que votassem favor‹veis ‡ aprova•‚o destes projetos de sua
autoria. Colocados em vota•‚o os Projetos de Decreto Legislativo n€ 25/2014, 28/2014
e 29/2014, de autoria do vereador …LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS, foram os
mesmos aprovados por unanimidade. N‚o havendo mais nada a tratar, o Presidente
encerrou a Sess‚o Extraordin‹ria. E, para constar, eu, Vereadora Šrika Tereza
Coitinho Affonso, 1€ Secret‹rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‹
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 30 de junho de 2014.

Presidente: ________________________________________
Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secret‹rio: _______________________________________
Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secret‹rio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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