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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 30 - 2014

ATA DA 30• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2014. No dia
sete do m…s de agosto de dois mil e quatorze (07/08/2014), †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 Trig‰sima 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) e „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 L•CIA HELENA
NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 120/2014= solicita da ELEKTRO, instalaƒ‚o de
uma subestaƒ‚o no munic„pio de Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 111/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria de F…tima Ribeiro; Moƒ‚o n.€ 112/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria das Graƒas Gomes Dias; Moƒ‚o n.€ 113/2014= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Fernando Guimar‚es; Moƒ‚o n.€ 114/2014= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Therezinha de Jesus Fernandes; Moƒ‚o n.€ 115/2014= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Pedro Jos† Canela; Indicaƒ‚o n.€ 152/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, construƒ‚o de um “viradouro” no final da rua Walter Dias Brum; VEREADORA
•RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 121/2014= solicita do Diretor da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de S‚o Paulo, visita t†cnica no
munic„pio de Bananal-SP; Requerimento n.€ 122/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ‰es quanto ao n‚o cumprimento dos editais dos eventos municipais;
Requerimento n.€ 123/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ‰es
quanto a O.S. instalada em nosso munic„pio; Requerimento n.€ 124/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ‰es quanto ao “tel‚o” instalado na Praƒa Rubi‚o
JŠnior, no per„odo da Copa do Mundo; Requerimento n.€ 125/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒ‰es quanto as obras de melhorias na rua Odorico Rodrigues,
no bairro Laranjeiras; Requerimento n.€ 126/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ‰es quanto a n‚o realizaƒ‚o do campeonato de futebol amador em
nosso munic„pio; Requerimento n.€ 127/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒ‰es quanto a carga hor…ria do Secret…rio Municipal de Cultura e Turismo de
Bananal; Moƒ‚o n.€ 123/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Marcela Guimar‚es, pelo
lanƒamento de seu livro “Perdendo o Controle”; Moƒ‚o n.€ 124/2014= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Fernando Guimar‚es; Moƒ‚o n.€ 125/2014= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Pedro Jos† Canela; Indicaƒ‚o n.€ 157/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, a possibilidade de substituir o atual cart‚o alimentaƒ‚o por outro, ou por
pagamento em pecŠnia; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.€ 128/2014= solicita da Empresa Souza Compec Engenharia e da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informaƒ‰es quanto as obras e os serviƒos de recuperaƒ‚o na
SP-247 em Bananal-SP; Requerimento n.€ 129/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
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Municipal, c‹pia de lei municipal que pro„be os Œnibus de linha interestadual de pararem
em pontos de Œnibus que n‚o estejam localizados em rodovias; Requerimento n.€
130/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, o cumprimento da lei n.€ 12994/14,
que trata do piso salarial e plano de carreira dos agentes comunit…rios de saŠde e de
combate a endemias; Moƒ‚o n.€ 126/2014= de aplausos, aos organizadores da Festa de
Santana em Rancho Grande nos dias 25, 26 e 27 de julho; Moƒ‚o n.€ 127/2014= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Pedro Jos† Canela; Indicaƒ‚o n.€ 155/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reparo e manutenƒ‚o no palco m‹vel da
Prefeitura Municipal de Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 156/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, construƒ‚o de capela mortu…ria no distrito de Rancho Grande; VEREADOR
JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 131/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c‹pia dos relat‹rios pertinentes • execuƒ‚o do contrato
de gest‚o com o O.S. IVS – Instituto Vale SaŠde; Moƒ‚o n.€ 120/2014= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Deputado Estadual do PT, Luiz Claudio Marcolino, pela liberaƒ‚o de 1 emenda
parlamentar para Bananal, no valor de R$80.000,00; VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 132/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ‰es quanto a tenda e o tel‚o, que ficaram expostos no per„odo da
Copa do Mundo na Praƒa Rubi‚o JŠnior; Requerimento n.€ 133/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informaƒ‰es quanto ao “Programa Acessa S‚o Paulo”, que se
encontra parado no complexo esportivo Jo‚o Avelar; Requerimento n.€ 134/2014= solicita
do D.E.R. – DR6 de Taubat†, serviƒos de melhorias em buracos localizados a
aproximadamente 1000m. da Industria Labodiesel, na SP-68, que liga o munic„pio de
Bananal ao distrito de Rancho Grande; Moƒ‚o n.€ 119/2014= de aplausos, as funcion…rias
pŠblicas municipais: Alessandra Queiroz dos Santos e Ana Cristina da Silva Marques,
pelos relevantes serviƒos prestados; Indicaƒ‚o n.€ 158/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, reforma da estrada que da acesso a residŽncia da Sra. Celia, que se
encontra localizada ao lado da E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P. FERREIRA", na Vila Bom
Jardim; Indicaƒ‚o n.€ 159/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o do
Campeonato Municipal de Futebol Amador 2014, nas modalidades s†rie ouro e s†rie
prata; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o n.€ 116/2014= de
aplausos, a Romaria Montada Bananal x Aparecida, por mais um ano de cavalgada at† a
Bas„lica de Nossa Senhora Aparecida; Moƒ‚o n.€ 117/2014= de aplausos, a Romaria
Cicl„stica Bananal x Aparecida, por mais um ano de peregrinaƒ‚o at† a Bas„lica de Nossa
Senhora Aparecida e ainda pelos seus 25 anos de existŽncia; Moƒ‚o n.€ 118/2014= de
aplausos, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Bananal, pela inauguraƒ‚o do Templo
em Bananal-SP; Indicaƒ‚o n.€ 153/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de reparo e nivelamento dos paralelos em todas as ruas do bairro Laranjeiras;
Indicaƒ‚o n.€ 154/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reparo no
ponto de Œnibus localizado na entrada da Fazenda Mangueira, na SP-68; VEREADOR
OSVALDO FERREIRA: Moƒ‚o n.€ 121/2014= de aplausos, a Vigil‘ncia Sanit…ria de
Bananal, pelo atendimento ao Oficio datado de 07/07/2014, onde atrav†s de vistoria no
c‹rrego Antonio Siqueira, detectou vazamento de esgoto “in natura”; Moƒ‚o n.€ 122/2014=
de aplausos, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Bananal, pela inauguraƒ‚o do
Templo em Bananal-SP; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das moƒ‰es
apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou comentando sobre um requerimento
apresentado • Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita qual o motivo que o
Programa Acessa S‚o Paulo se encontra parado no complexo Esportivo Jo‚o Avelar. Em
seguida, falou brevemente sobre um requerimento apresentado • Prefeitura Municipal de
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Bananal solicitando qual o valor pago na tenda e no tel‚o que ficaram expostos no
per„odo da Copa do Mundo na Praƒa Rubi‚o Junior, se houve licitaƒ‚o, quais empresas
participaram, qual empresa foi a vencedora da licitaƒ‚o e qual o valor pago • empresa.
Comentou sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada •s Senhoras Alessandra Queir‹z
dos Santos e Ana Cristina da Silva Marques, ambas funcion…rias da Prefeitura Municipal
de Bananal, que trabalham na Unidade Mista de SaŠde. Em seguida, falou sobre um
requerimento apresentado ao DER-6 de Taubat† onde solicita a realizaƒ‚o de serviƒo de
melhorias no buraco existente na Rodovia SP-68, que liga o Munic„pio de Bananal ao
Distrito de Rancho Grande, ap‹s mais ou menos a 1000 metros da indŠstria Labodiesel e
comentou sobre uma indicaƒ‚o apresentada • Prefeitura Municipal de Bananal em que
solicita a realizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol nas modalidades serie Ouro e
s†rie Prata. Com a palavra vereador ’lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou sobre uma
Moƒ‚o de Aplausos apresentada • Romaria Cicl„stica Bananal X Aparecida, por mais um
ano de peregrinaƒ‚o at† a Bas„lica de Nossa Senhora Aparecida e ainda pelos seus 25
anos de existŽncia e sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada • Romaria Montada
Bananal X Aparecida, por mais um ano de cavalgada at† a Bas„lica de Nossa Senhora
Aparecida. Em seguida, comentou sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada • Igreja
Do Evangelho Quadrangular De Bananal, pela inauguraƒ‚o do Templo em Bananal,
atrav†s do Pastor Arlindo Roberto da Silva, com a realizaƒ‚o de uma bel„ssima Marcha
Quadrangular. Comentou brevemente sobre uma indicaƒ‚o apresentada • Prefeitura
Municipal de Bananal onde indica • Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviƒos de reparo e nivelamento dos paralelos em todas as
ruas do bairro Laranjeiras e sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que indica •
Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos de
reparo e manutenƒ‚o no ponto de Œnibus localizado na SP-68 (sentido centro – Rancho
Grande), na entrada da Fazenda Mangueira. 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 informaƒ‰es quanto ao n‚o cumprimento dos Editais dos Eventos
Municipais, os quais n‚o est‚o sendo obedecidos conforme os itens constantes no
mesmo, e tampouco † fiscalizado e cobrado pela Comiss‚o de Licitaƒ‚o Municipal. Em
seguida, falou sobre um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando
informaƒ‰es quanto a O.S. (Organizaƒ‚o Social) instalada atualmente em nosso
munic„pio, quais s‚o os m†dicos que trabalham nesta O.S.? E quais os seus vencimentos
e c‹pia da meta de serviƒo da respectiva O.S. Falou tamb†m brevemente sobre um
requerimento onde requer, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informaƒ‰es quanto ao “tel‚o”
instalado na Praƒa Rubi‚o JŠnior, no per„odo da Copa do Mundo de Futebol, qual foi o
custo do “tel‚o” e de qual empresa foi locado o mesmo. Comentou tamb†m brevemente
sobre um requerimento apresentado onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informaƒ‰es
quanto as obras previstas, visando melhorias na rua Odorico Rodrigues, no Laranjeiras,
desde a “descida da ponte do Zez‚o” at† as proximidades do Condom„nio M…rio Covas.
Vale lembrar que a Emenda Parlamentar no valor de R$150.000,00, de autoria do
Deputado Estadual Samuel Moreira, se destinava ao calƒamento no Condom„nio M…rio
Covas, mas que por se tratar de uma obra dentro do condom„nio, que † particular, foi
trocado por obras de melhorias na rua Odorico Rodrigues. Falou tamb†m sobre um
requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma.
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Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informaƒ‰es quanto
a n‚o realizaƒ‚o do Campeonato de Futebol Amador em nosso munic„pio, que † realizado
anualmente e que v…rios atletas e torcedores aguardam ansiosos. Em seguida, teceu
coment…rio sobre um requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando
informaƒ‰es quanto a carga hor…ria do Ilmo. Sr. Jos† Luiz de Moraes, DD. Secret…rio
Municipal de Cultura e Turismo. Por fim, comentou sobre um requerimento apresentado
onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada ao Diretor Da Coordenadoria Estadual
De Defesa Civil Do Estado De S‚o Paulo, solicitando a possibilidade de se realizar uma
visita t†cnica na rua AntŒnio Ramos Capeto, 13, bairro Laranjeiras em Bananal-SP,
principalmente quanto a residŽncia da Sra. Marisol Peres da Silva, a qual † a mais
prejudicada dos moradores locais. Com a palavra Vereadora LŠcia Helena Nader
Gonƒalves disse que na Legislatura passada requereu • Defesa Civil do Estado de S‚o
Paulo com relaƒ‚o a este ponto do Bairro Laranjeiras e que, naquela ocasi‚o, teve sua
demanda atendida. Em seguida, comentou sobre um requerimento apresentado em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada ao Ilmo. Sr. Milton AraŠjo pontes, DD.
Consultor institucional - Elektro, solicitando a instalaƒ‚o urgente de uma subestaƒ‚o no
munic„pio de Bananal-SP. Uma subestaƒ‚o devidamente projetada e dimensionada para
novos consumidores, de fato, ir… melhorar a qualidade da energia, reduzindo as
variaƒ‰es, flutuaƒ‰es e interrupƒ‰es. Proporcionaria muito mais qualidade de energia e
garantia da mesma. Por norma, a pr‹pria concession…ria de energia tem uma toler‘ncia
de variaƒ‚o de energia tanto na entrada quanto na sa„da da subestaƒ‚o. A norma aplicase inclusive na entrada de fornecimento no consumidor final, ou seja, o cliente deve
receber uma energia dentro dos limites de toler‘ncia de variaƒ‚o, interrupƒ‚o etc. Dessa
forma, planejando uma nova subestaƒ‚o para Bananal-SP, para uma nova demanda de
carga, certamente haver… todo o redimensionamento inclusive da parte de Transmiss‚o
de Energia, ou seja, da Usina Geradora at† a cidade de Bananal-SP. No mŽs de julho
uma indŠstria de pl…stico pretendia se instalar em Bananal para atender a indŠstria
automobil„stica de Resende-RJ, mas, em funƒ‚o da energia prec…ria, eles n‚o tiveram
viabilidade t†cnica para a conclus‚o, pois a indŠstria tem m…quinas eletrŒnicas que se
tiver variaƒ‚o de energia ela n‚o funciona, s‚o maquinas muito sens„veis, fato este que
nos deixa muito tristes, pois geraria inŠmeros empregos em nossa cidade e regi‚o, al†m
de alavancar o crescimento do munic„pio. Com a instalaƒ‚o da subestaƒ‚o, todos os
consumidores ganhar‚o, pois variaƒ‰es de energia fora da norma e interrupƒ‰es s‚o
fatores que ocasionam queimas de equipamentos, tais como comandos eletrŒnicos,
motores el†tricos etc. Em seguida, falou sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que indica
a Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se construir um
“viradouro” no final da rua Walter Dias Brum, na localidade denominada “Morro do Bruno”.
Para a construƒ‚o do viradouro deve ser feito uma parceria com os propriet…rios do local,
para a utilizaƒ‚o do terreno, por estes motivos j… estive pessoalmente com os
propriet…rios Oscar e Heloisa, e os mesmos colocaram-se a disposiƒ‚o para que seja feito
o viradouro. Comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo
falecimento do Sr. Fernando Guimar‚es, ocorrido recentemente, e uma Moƒ‚o de Pesar
apresentada pelo falecimento da Sra. Therezinha De Jesus Fernandes, ocorrido
recentemente. Disse que fez uma indicaƒ‚o no Šltimo mŽs de Maio pedindo providencias
quanto ao banco de areia do turvo, que n‚o † contra os areeiros, conforme est‚o dizendo
pela cidade e pelas redes sociais na internet, que † a favor dos trabalhadores que
praticam suas atividades de retirada de areia dentro da legalidade. Comentou que ir…
retirar de tramitaƒ‚o o Projeto de Lei, de sua autoria, que disp‰e sobre o tombamento das
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…rvores do Bairro Cer‘mica, devido sua inconstitucionalidade, mas que o C‹digo Florestal
exige que estas …rvores sejam retiras da forma correta, e n‚o da forma como est… sendo
feito atualmente no mencionado Bairro, que encaminhar… • Prefeita Municipal o abaixoassinado dos moradores daquela localidade para que o Poder Executivo possa criar um
Projeto de Lei neste sentido. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse
que apresentou um requerimento apresentado onde solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando que
as mesmas disposiƒ‰es contidas na Lei n.€ 12994/14, que trata do piso salarial e plano de
carreira dos agentes comunit…rios de saŠde e de combate a endemias, sejam tamb†m
implantadas em nossa cidade. As funƒ‰es dos agentes comunit…rios de saŠde e dos
agentes de combate a endemias s‚o de fundamental import‘ncia para a sociedade, tendo
em vista a atuaƒ‚o na …rea de prevenƒ‚o e controle de doenƒas, trazendo maior
qualidade de vida • populaƒ‚o e preservando o nosso bem maior que … a vida, amparado
pela Constituiƒ‚o Federal. A administraƒ‚o PŠblica tem como cond‚o fornecer condiƒ‰es
adequadas aos profissionais para que o exerc„cio destas funƒ‰es, estando a adequaƒ‚o
salarial dentre os incentivos mais importantes. Neste sentido, louvamos a s…bia decis‚o
da Presidente Dilma Roussef em sancionar a referida Lei, de maneira a valorizar e tratar
com dignidade, t‚o importante categoria profissional. Em seguida, falou sobre um
requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma.
Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando c‹pia da Lei
Municipal que pro„be os ve„culos da empresa de Œnibus Colitur, que s‚o respons…veis por
uma linha interestadual, de parar em “ponto de Œnibus” localizado nas proximidades da
antiga Estaƒ‚o Ferrovi…ria de Bananal, por n‚o ser um ponto localizado em rodovia. Falou
tamb†m brevemente sobre um requerimento apresentado onde solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Empresa Souza Compec Engenharia, com c‹pia a Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informaƒ‰es quanto as
obras e os serviƒos de recuperaƒ‚o, pavimentaƒ‚o, perenizaƒ‚o e melhorias na SP-247,
no munic„pio de Bananal-SP. Tais informaƒ‰es que me refiro † sobre a pavimentaƒ‚o
asf…ltica, a qual gostaria de saber se ir… ser colocada desde o km0, e tamb†m no trecho
que compreende o aglomerado de casas da localidade denominada “Canta Galo”.
Considerando que a placa do pr‹prio Governo do Estado informa que os serviƒos † do
km0 ao km35, a foto anexo mostra que ficaram alguns metros sem pavimentaƒ‚o asf…ltica
no km0, trecho que † compreendido por paralelep„pedos e tamb†m na localidade “Canta
Galo” que † pavimentada com paralelos. Os trechos citados acima ser‚o pavimentados
com asfalto ou permanecer‚o como est‚o? Comentou sobre uma Moƒ‚o De Aplausos
apresentada aos organizadores da Festa De Santana Em Rancho Grande nos dias 25, 26
e 27 de julho, pelo imprescind„vel esforƒo depositado, superando diversas dificuldades,
para que a referida festa acontecesse da melhor forma poss„vel, preservando desta forma
a tradiƒ‚o festeja e de f† dos moradores do Rancho Grande e de diversos turistas que
todos os anos prestigiam os festejos. Disse tamb†m que apresentou uma “Moƒ‚o De
Pesar”, pelo falecimento do Sr. Pedro Jos† Canela, ocorrido recentemente. Comentou
que apresentou uma indicaƒ‚o • Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviƒos de reparo e manutenƒ‚o no palco m‹vel da Prefeitura
Municipal de Bananal. O referido palco † montado e desmontado frequentemente e †
utilizado h… mais de 25 anos para a realizaƒ‚o de eventos festivos em nosso munic„pio,
por isso h… a necessidade urgente de se realizar serviƒos de reparo como soldagem e
pintura, lembrando que a deterioraƒ‚o do bem pode causar s†rios acidentes. Por fim,
disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade urgente de se construir uma capela mortu…ria no distrito de Rancho Grande.
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Atualmente os moradores velam seus entes queridos no sal‚o da Igreja, mas o local n‚o
† apropriado para tal, e sim o Poder PŠblico deve oferecer um local adequado para isso,
com banheiros e cozinha. Como sugest‚o a Prefeitura poderia solicitar a doaƒ‚o de um
terreno com algum morador pr‹ximo, no intuito de se construir a capela o mais r…pido
poss„vel. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que n‚o
apresentou nesta Sess‚o ordin…ria nenhum requerimento, indicaƒ‚o ou moƒ‚o, mas
gostaria de ressaltar a necessidade da retirada dos ve„culos no entorno da Igreja Matriz
de Bananal sempre que houver eventos festivos religiosos e prociss‰es, pois estes
ve„culos atrapalham o fluxo de pedestres no local. Disse tamb†m que espera que a
prefeitura municipal de Bananal consiga brevemente os terrenos para a construƒ‚o das
casas populares, pois a populaƒ‚o est… aguardando ansiosa. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira agradeceu aos demais vereadores que fizeram moƒ‰es de aplausos •s
romarias realizadas para a cidade de Aparecida-SP, pois † um dos participantes da
Romaria Cicl„stica h… muitos anos. Em seguida, comentou sobre uma Moƒ‚o de Aplausos
apresentada • Vigil‘ncia Sanit…ria de nosso Munic„pio, pelo atendimento ao Of„cio datado
de 07/07/2014, onde atrav†s de vistoria no C‹rrego AntŒnio Siqueira, foi detectado
vazamento de esgota “in natura”. Comentou brevemente tamb†m sobre uma Moƒ‚o de
Aplausos apresentada • Igreja Quadrangular, pela bel„ssima construƒ‚o do Templo de
Adoraƒ‚o na Rua Bar‚o de Joatinga, nesta cidade e pelo brilhantismo da inauguraƒ‚o da
obra que contou com a presenƒa de diversos pastores de diversos segmentos religiosos e
outras autoridades. Por fim, comentou sobre uma Moƒ‚o de Pesar apresentada ao Sr.
Pedro Jos† Canela, pelo falecimento ocorrido recentemente. Com a palavra vereador Luiz
Maur„cio Coutinho disse que n‚o apresentou requerimentos ou Moƒ‰es nesta Sess‚o
Ordin…ria, mas teceu breves coment…rios com relaƒ‚o aos falecimentos ocorridos
recentemente, os quais foram objeto de Moƒ‰es pelos demais vereadores. Disse que
concorda com a indicaƒ‚o apresenta pelo vereador Martins em relaƒ‚o • necessidade de
se realizar serviƒos de reparo e manutenƒ‚o no palco m‹vel da Prefeitura Municipal de
Bananal, bem como concorda tamb†m com o requerimento apresentado pelo vereador
Martins, onde o mesmo solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando que as mesmas
disposiƒ‰es contidas na Lei n.€ 12994/14, que trata do piso salarial e plano de carreira dos
agentes comunit…rios de saŠde e de combate a endemias, sejam tamb†m implantadas em
nossa cidade. Em seguida, elogiou a Moƒ‚o de Aplausos feita pelo Vereador Robson e
apresentada •s Senhoras Alessandra Queir‹z dos Santos e Ana Cristina da Silva
Marques, ambas funcion…rias da Prefeitura Municipal de Bananal, que trabalham na
Unidade Mista de SaŠde. Elogiou tamb†m as moƒ‰es de Aplausos feitas •s Romarias •
Aparecida, Cicl„stica e Cavalgada, e disse que concorda que a Secret…ria Municipal de
SaŠde deva ser convidada a participar de uma reuni‚o com todos os vereadores para
esclarecer dŠvidas acerca da atual gest‚o da SaŠde pŠblica municipal. Com a palavra
vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento
• Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita c‹pia dos relat‹rios pertinentes •
execuƒ‚o do contrato de gest‚o com a Organizaƒ‚o Social IVS – Instituto Vale SaŠde.
Comentou brevemente tamb†m sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao
Excelent„ssimo Deputado Estadual do PT, Luiz Cl…udio Marcolino, pela liberaƒ‚o de uma
Emenda parlamentar para o Munic„pio de Bananal, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais). 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
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PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual n‚o constou nenhum Projeto. Ato cont„nuo, o
Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de urgŽncia especial apresentado pelos
vereadores LŠcia Helena Nader Gonƒalves, “rika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo
Ferreira para a inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei n€ 018, de 05 de junho de
2014, Projeto de Lei n€ 021, de 27 de Junho de 2014, Projeto de Lei n€ 023, de 29 de
Julho de 2014, Projeto de Lei n€ 024, de 30 Julho de 2014 e Projeto de Lei n€ 025, de 30
Julho de 2014, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
nomeada a vereadora LŠcia Helena Nader Gonƒalves como relatora especial destes
Projetos de Lei que entraram na Pauta como urgŽncia especial, sendo suspensa a
Sess‚o Ordin…ria por alguns minutos para a emiss‚o de Parecer pela relatora Especial.
Retomando a Sess‚o, foi colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 018, de 05 de junho
de 2014 – “disp‰e sobre a criaƒ‚o de cargos junto • Secretaria Municipal de Educaƒ‚o,
altera e fixa o vencimento dos cargos dos profissionais do magist†rio que especifica, e d…
outras providŽncias”. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gonƒalves disse que
foi uma decis‚o da Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o solicitar a inclus‚o
deste Projeto de Lei na Pauta desta Sess‚o em regime de urgŽncia especial, para que se
tivesse andamento desta quest‚o da educaƒ‚o do Munic„pio de Bananal. Ressaltou que o
cargo de Supervisor de Escola ser… preenchido por concurso pŠblico, que os cargos de
Diretor e de Vice-Diretor s‚o preenchidos por nomeaƒ‚o em comiss‚o, que isto est… de
acordo com a jurisprudŽncia que foi consultada pela Comiss‚o de Constituiƒ‚o e Justiƒa
para a emiss‚o do Parecer. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que o Projeto
de Lei em discuss‚o cria o cargo de Diretor e de Vide Diretor em comiss‚o e o de
Supervisor de Escola ser… efetivo, preenchido por concurso pŠblico. Disse que a
Comiss‚o de Constituiƒ‚o e Justiƒa discorda do Parecer emitido pela Consultoria Jur„dica
da C‘mara Municipal de Bananal porque h… v…rios entendimentos nos Tribunais de
Justiƒa deste pa„s e que, particularmente entende que os cargos de Diretor e de ViceDiretor devam ser preenchidos por comiss‚o, at† por uma quest‚o pol„tica, que devam
ser pessoas de confianƒa do chefe do Poder Executivo. Com a palavra vereadora “rika
Tereza Coitinho Affonso disse que faz parte da Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e
Redaƒ‚o da C‘mara Municipal de Bananal, que assinou junto com a Comiss‚o pedindo a
urgŽncia especial na votaƒ‚o deste projeto de Lei, mas n‚o † favor…vel a ele. Disse que
concorda com o Parecer da Consultoria jur„dica da C‘mara Municipal no sentido de que
os cargos de Diretor e de Vice-diretor de Escola devam ser preenchidos por meio de
concurso pŠblico e que seria incoerente se votasse favor…vel a este projeto de lei, pois iria
contra tudo aquilo que esta vereadora acredita e defende. Colocado em votaƒ‚o o Projeto
de Lei n€ 018, de 05 de junho de 2014, foi o mesmo aprovado por maioria de votos, tendo
votado contra apenas a vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso. Colocado em discuss‚o
o Projeto de Lei n€ 021, de 27 de Junho de 2014 – “disp‰e sobre a criaƒ‚o de cargos no
quadro permanente de pessoal junto • Secretaria Municipal de Educaƒ‚o e d… outras
providŽncias”, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra vereadora LŠcia Helena
Nader Gonƒalves disse que este Projeto de Lei cria os cargos de Professor de MŠsica e
de Inform…tica no ‘mbito da Secretaria Municipal de Educaƒ‚o, que estes cargos s‚o
importantes para a rede pŠblica de ensino do Munic„pio, que a mŠsica e a inform…tica
tiram a crianƒa da droga e que estes projetos de Lei est‚o dentro da legalidade e da
constitucionalidade. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que n‚o h… muito o
que se discutir neste projeto de Lei, visto que a Consultoria jur„dica desta C‘mara
Municipal j… emitiu parecer favor…vel ao mesmo e que os vereadores sempre defenderam
a criaƒ‚o destes cargos de professor de mŠsica e de inform…tica me nosso Munic„pio.
Com a palavra vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso disse que † favor…vel •
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aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei em discuss‚o porque atualmente † lei que se tenham nas
escolas pŠblicas municipais aulas de mŠsica, al†m de inform…tica visando a inclus‚o
digital dos alunos da rede pŠblica municipal. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€
021, de 27 de Junho de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocados em
discuss‚o os Projetos de Lei n€ 023, de 29 de Julho de 2014, n€ 024, de 30 de Julho de
2014 e n€ 025, de 30 Julho de 2014 – “disp‰e sobre a abertura de Cr†dito Adicional
Especial no orƒamento vigente e d… outras providŽncias”, solicitou e fez uso da palavra:
Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gonƒalves disse que se tratam de Projetos
de Lei abrindo no orƒamento vigente cr†ditos adicionais especiais, que se tratam de
emendas parlamentares concedidas ao Munic„pio de Bananal para uso na Secretaria
Municipal de SaŠde, sendo a aquisiƒ‚o de um aparelho de raios-X, de uma ambul‘ncia e
reforma na Unidade Mista de SaŠde. Com a palavra vereadora “rika Tereza Coitinho
Affonso disse que † favor…vel • aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei em discuss‚o, pois a
SaŠde PŠblica do Munic„pio est… necessitando destes recursos. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que s‚o cr†ditos especiais porque n‚o constam no Orƒamento do
Munic„pio, que os valores j… se encontram na conta corrente da Prefeitura municipal, para
que a Prefeita possa executar os projetos e utilizar os recursos. Com a palavra vereador
Luiz Mauricio Coutinho disse ser favor…vel • aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei em
discuss‚o, principalmente quanto • aquisiƒ‚o do aparelho de raios-X. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse tamb†m ser favor…vel • aprovaƒ‚o
deste Projeto de Lei em discuss‚o, pois o Munic„pio est… precisando muito destas
aquisiƒ‰es na …rea da SaŠde. Colocados em votaƒ‚o os Projetos de Lei n€ 023, de 29 de
Julho de 2014, n€ 024, de 30 de Julho de 2014 e n€ 025, de 30 de Julho de 2014, foram os
mesmos aprovados 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 Robson do Amaral Rodrigues
comentou brevemente sobre a necessidade de se mudar o sentido de tr‘nsito de ve„culos
na Avenida que d… acesso • Escola Municipal Zen‹bia, para permitir que ve„culos
pequenos possam utilizar a mencionada Avenida em m‚o dupla, ficando a m‚o Šnica
apenas para os caminh‰es e Œnibus. Em seguida, disse tamb†m que muitas ruas da
cidade est‚o necessitando de limpeza e capina, pois os moradores est‚o solicitando esse
serviƒo da Prefeitura Municipal. Posteriormente, elogiou a Moƒ‚o de Aplausos
apresentada na Sess‚o Ordin…ria passada • Secret…ria Municipal de Esporte e Lazer, Sr•
Karyna Cl…udia Barros Rodrigues, pela realizaƒ‚o da Corrida RŠstica realizada
recentemente no Munic„pio de Bananal. Por fim, agradeceu • Policia Militar do Estado de
S‚o Paulo pela seguranƒa proporcionada • populaƒ‚o no dia do show do Elymar Santos,
realizado no Šltimo dia 05 de agosto. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader
Gonƒalves disse que nas obras da rodovia estadual SP-247, est‚o colocando o asfalto
novo por cima do velho que j… se encontra em alguns locais, que os moradores est‚o
reclamando e, inclusive, est‚o tirando fotos dessa situaƒ‚o. Disse que ficou muito triste
nos Šltimos dias com relaƒ‚o •s reclamaƒ‰es diversas sobre o atendimento da Unidade
Mista de SaŠde, ressaltando que o que mais precisa † a humanizaƒ‚o dos m†dicos. Que
os cargos criados no ‘mbito da Educaƒ‚o, foram por conta da necessidade da estrutura,
e n‚o por quest‰es pol„ticas. Disse que existe previs‚o na LDO e no Orƒamento os
recursos para a realizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol, e que espera que seja
realizado. Com a palavra vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso comentou brevemente
sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada • Ilma. Sra. Marcela Guimar‚es, pelo
lanƒamento de seu livro "Perdendo o Controle”. Em seguida, comentou brevemente sobre
uma “Moƒ‚o De Pesar” apresentada pelo falecimento do SR. Fernando Guimar‚es,
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ocorrido recentemente, bem como sobre uma “Moƒ‚o De Pesar” apresentada pelo
falecimento do Sr. Pedro Jos† Canela, ocorrido recentemente. Disse tamb†m que
apresentou uma indicaƒ‚o • Prefeitura Municipal de Bananal onde indica •
Excelent„ssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade de substituir o atual
cart‚o alimentaƒ‚o dos servidores pŠblicos municipais por outro cart‚o que forneƒa mais
opƒ‰es no com†rcio local da cidade ou pelo pagamento em pecŠnia no pr‹prio holerite,
ressaltando que o atual cart‚o vem causando insatisfaƒ‚o para a maioria dos
funcion…rios. Agradeceu pelas emendas parlamentares recebidas recentemente para o
Munic„pio de Bananal. Em seguida, leu a todos os presentes um e-mail que esta
vereadora recebeu recentemente da Empresa motim Filmes, agradecendo-a pelo apoio
durante as gravaƒ‰es de um filme no Munic„pio de Bananal. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza explicou que neste ano de 2014 n‚o ser… realizado o Encontro
de Motociclistas em Bananal, por motivos financeiros. Agradeceu ao Senhor Z† Coqueiro,
da Prefeitura Municipal, pelos serviƒos de limpeza realizados recentemente em algumas
ruas da cidade e no Cemit†rio do Rancho Grande. Questionou a Prefeitura Municipal
sobre a falta de uniformes na rede pŠblica de ensino para os alunos. Por fim, comentou
que algumas ruas da cidade est‚o muito sujas, necessitando de serviƒos de limpeza e
capina. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa comentou brevemente
sobre os falecimentos de Fernando Guimar‚es, Therezinha de Jesus Fernandes e Pedro
Jos† Canela, ressaltando que eram pessoas conhecidas que muito contribu„ram para o
munic„pio de Bananal. Por fim, elogiou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pela
realizaƒ‚o da Corrida RŠstica em Bananal. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira
disse que com relaƒ‚o • luz no Sert‚o dos Coqueiros, no ano passado a situaƒ‚o ficou
um pouco paralisada, pois a Elektro n‚o respondia aos seus of„cios, que neste ano a
Elektro tem feito reuni‰es com a Light, que a mesma j… est… estudando a possibilidade de
se implantar a luz naquela localidade. Disse que a Prefeitura Municipal de Bananal j…
abriu uma conta para o CMDCA para que a populaƒ‚o possa doar 6% de seu imposto de
renda para o Munic„pio de Bananal. Disse que a SaŠde de Bananal est… necessitando de
uma maior atenƒ‚o por parte do Executivo. Com a palavra vereador Luiz Mauricio
Coutinho parabenizou a Secret…ria Municipal de Esportes e Lazer, Sr.• Karina, pela
realizaƒ‚o da Corrida RŠstica em Bananal. Eleogiou o vereador Martins pelo requerimento
em que solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c‹pia de lei municipal que pro„be os
Œnibus de linha interestadual de pararem em pontos de Œnibus que n‚o estejam
localizados em rodovias, pois tamb†m j… foi cobrado pelos moradores sobre este
problema. Agradeceu aos Deputados pela concess‚o de v…rias emendas parlamentares
ao Munic„pio de Bananal que ser‚o aplicadas na SaŠde. Com a palavra vereador ’lvaro
Luiz Nogueira Ramos disse que far… uma Moƒ‚o de Aplausos na pr‹xima Sess‚o
Ordin…ria para a Sr• Karina, Secret…ria Municipal de Esporte e Lazer, pela realizaƒ‚o da
Corrida RŠstica em Bananal. Disse tamb†m que far… uma Moƒ‚o de Aplausos ao Padre
Thiago, p…roco de Bananal, pela realizaƒ‚o da Novena do Bom Jesus em Bananal.
Parabenizou a funcion…ria Luciana Fonseca Nogueira que fez um ‹timo trabalho na
Secretaria de Educaƒ‚o, com a licenƒa do Secret…rio Jair Moreira. Em relaƒ‚o •
mudanƒas de tr‘nsito na cidade, disse que estas mudanƒas, no seu ponto de vista
devem, passar primeiramente pela C‘mara Municipal para aprovaƒ‚o. Com a palavra
vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que fez uma indicaƒ‚o • Prefeita
Municipal para se fazer um reparo na Rua S‚o Jos† pr‹ximo • Assembleia de Deus,
porque ali existe um v‚o, que d… acesso a um bueiro, pois neste local j… caiu um carro
recentemente e † perigoso cair pessoas tamb†m, inclusive idosos que moram naquela
localidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e
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convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a pr‹xima Sess‚o Ordin…ria dia 21
(vinte e um) 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, 07 de agosto de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos† 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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