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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 34 - 2014

ATA DA 34• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2014. No dia
dois do m…s de outubro de dois mil e quatorze (02/10/2014), †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 Quarta Sessˆo
OrdinŠria desta Segunda Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L‹cia Helena
Nader GonŒalves, Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŠria), •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.€ 155/2014= solicita do Exmo. Sr. Governador do
Estado de S‚o Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, a implantaƒ‚o de um posto de bombeiros em
Bananal-SP; Requerimento n.€ 156/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒ„es quanto ao “Projeto Polo da Moda”, no munic‡pio de Bananal-SP; Moƒ‚o n.€
161/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Fˆtima Salles Fernandes de Oliveira, DD. Diretora da
E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA" e sua equipe, pelos relevantes serviƒos prestados;
Moƒ‚o n.€ 162/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Maria L‰cia Gonƒalves Guarizi, DD.
Diretora da E.M.E.F. "PROF. JOSŠ LUIZ F. GUIMAR‹ES", e sua equipe, pelos relevantes
serviƒos prestados; Moƒ‚o n.€ 163/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Maria Aparecida
Nader Cobra, DD. Diretora da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", e sua equipe, pelos
relevantes serviƒos prestados; Moƒ‚o n.€ 164/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Professora
Rosalina Romeiro Guimar‚es Rodrigues, pelos relevantes serviƒos prestados na E.M.E.I.
"Coronel Nogueira Cobra"; Moƒ‚o n.€ 165/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Professora
Idalina Sabadine dos Santos, pelos relevantes serviƒos prestados na E.M.E.F. "PROF.Œ
ZEN•BIA P. FERREIRA"; Moƒ‚o n.€ 166/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Professora
Elizabeth da Conceiƒ‚o Senna Isoldi, pelos relevantes serviƒos prestados na EE
“Visconde de S‚o Laurindo”; Moƒ‚o n.€ 167/2014= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Ricardo Lage
do Nascimento e Comiss‚o de Festas da ParŽquia Senhor Bom Jesus do Livramento,
pela dedicaƒ‚o e empenho depositado, a fim de arrecadar fundos para a Igreja; Moƒ‚o n.€
168/2014= de aplausos e agradecimento, ao Exmo. Sr. Ten. Cel. Ernesto Rizzeto, DD.
Comandante do Corpo de Bombeiros da Regi‚o Metropolitana do Vale do Para‡ba e
Litoral Norte, pelo excelente trabalho desenvolvido; Moƒ‚o n.€ 169/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria Rosalina Vani; Moƒ‚o n.€ 170/2014= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Dalva Clemente; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA:
Requerimento n.€ 157/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, provid•ncias
quanto a circulaƒ‚o de ciclistas sobre a bicicleta em praƒas p‰blicas e calƒadas;
VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Requerimento n.€ 158/2014= solicita intervenƒ‚o,
junto a Prefeitura Municipal de Bananal, de acordo com as recomendaƒ„es do Instituto
GeolŽgico, afeto • Secretaria do Meio Ambiente do Estado de S‚o Paulo, no Morro da
Caixa D’ˆgua, no bairro NiterŽi; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moƒ‚o n.€
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159/2014= de congratulaƒ„es, pelo Dia do Idoso, comemorado em 1.€ de outubro; Moƒ‚o
n.€ 160/2014= de agradecimento, a Prefeitura Municipal de Bananal, atrav’s da Secretaria
do Meio Ambiente e de Obras, a Associaƒ‚o de Moradores AMOVALE e a Pol‡cia
Ambiental de Bananal, pela realizaƒ‚o de serviƒos de limpeza do rio Bananal em
26/09/2014; Indicaƒ‚o n.€ 192/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
reforma e melhorias na quadra e playground da rua Nelson da Silva, na Palha; Indicaƒ‚o
n.€ 193/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de placas de
sinalizaƒ‚o, velocidade e de nomes de ruas do bairro Boa Esperanƒa e Timbore;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Moƒ‚o n.€ 171/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria Rosalina Vani; Indicaƒ‚o n.€ 190/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de patrolamento na estrada rural da Mangueira;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Moƒ‚o n.€ 172/2014= de pesar,
pelo falecimento da Sra. Maria Rosalina Vani; Moƒ‚o n.€ 173/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Dalva Clemente; Moƒ‚o n.€ 174/2014= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Neucino Pena; Moƒ‚o n.€ 175/2014= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal,
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pelo atendimento na instalaƒ‚o de quebra-molas na rua
Carlos Francisco Correa; Indicaƒ‚o n.€ 188/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de limpeza na cabeceira da ponte localizada na av. Jo‚o Barbosa de
Camargo e poda das “esponjinhas” nas proximidades do local; Indicaƒ‚o n.€ 189/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de ˆrea de lazer no Educandˆrio;
VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indicaƒ‚o n.€ 191/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, reparos ou substituiƒ‚o da porta que separa a sala de
espera do acesso ao atendimento m’dico na UMS; 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 “lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita • Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se realizar reparos ou at’ mesmo a substituiƒ‚o da porta que
separa a sala de espera (recepƒ‚o) do acesso ao atendimento m’dico na Unidade Mista
de Sa‰de Mons. Cid Franƒa Santos. Comentou tamb’m que ser‚o realizadas obras na
Avenida Jo‚o Barbosa de Camargo, na Vila Bom Jardim, na ˆrea de lazer Ivani Barbosa,
na Praƒa Monsenhor Cid Franƒa e na Praƒa Violeta Jacob, visando melhorias na
infraestrutura do Munic‡pio de Bananal. Disse tamb’m que os postes da quadra da
Estaƒ‚o precisam ser rebaixados para facilitar a troca de l”mpadas dos holofotes daquela
quadra. Por fim, comentou que as obras de recuperaƒ‚o da estrada rural do Rodriguinho
ficaram muito boas e a populaƒ‚o local estˆ satisfeita. Com a palavra Vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que recebeu resposta de um requerimento apresentado
• Prefeitura Municipal de Bananal sobre a instalaƒ‚o de quebra molas em pontos
espec‡ficos do munic‡pio, e que este pedido serˆ atendido em breve. Comentou, em
seguida, sobre uma indicaƒ‚o apresentada • Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se realizar serviƒos de limpeza na cabeceira da ponte localizada
na Av. Jo‚o Barbosa de Camargo, nas proximidades da entrada das “Formigas”, prŽximo
ao “Bar‚o”, pois cortaram as bananeiras e deixaram o entulho na passagem, e com a
chegada das fortes chuvas, irˆ empossar a ˆgua no local. Solicito ainda a poda das
“esponjinhas”, pois os motoristas que v•m das “Formigas”, para entrar na Av. Jo‚o
Barbosa de Camargo, ficam com a vis‚o comprometida. Com a palavra Vereadora L‰cia
Helena Nader Gonƒalves comentou brevemente sobre dois requerimentos apresentados
na Sess‚o Ordinˆria passada, sendo que em um deles esta vereadora requer, nos termos
regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira
Bruno, solicitando provid•ncias urgentes no antigo aterro sanitˆrio localizado no “Turvo”,
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onde o lixo at’ hoje estˆ a c’u aberto, causando s’rios transtornos aos moradores
prŽximos, e ainda s’rios impactos negativos no meio ambiente, sendo que a ˆrea ’
considerada como “ˆrea ambiental”, e no outro requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD. Superintendente do
D.E.R. de S‚o Paulo, com cŽpia ao Diretor Da 6.Œ Divis‚o Regional De Taubat’ – DR 6,
solicitando a possibilidade de se instalar na SP-68, nos pontos onde termina o per‡metro
urbano (Av. Jo‚o de Godoy Macedo e rua Presidente Washington Luiz), placas de
sinalizaƒ‚o de ciclistas na pista e placa conscientizando os motoristas a n‚o trafegarem
nos acostamentos, na SP-64, pois vˆrios motoristas para facilitar as manobras nas curvas
acentuadas ao longo da pista, acabam invadindo os acostamentos, local onde o ciclista
estˆ treinando, e imaginando estar seguro. Temos como exemplo, a RJ-157 (Rod. Eng.
Alexandre Drable), que dˆ continuidade a SP-64 (Bananal/SP – Barra Mansa/RJ), onde jˆ
existe essa placa em seu km0. O uso de bicicletas nos dias atuais cresceu muito e n‚o sŽ
por ser um meio de transporte, mas tamb’m por ser um meio de lazer e sa‰de, al’m de
conquistar vˆrios adeptos a n‡vel esportivo e competitivo, e nossa regi‚o n‚o ’ diferente,
vˆrios ciclistas fazem uso das rodovias diariamente, por isso a preocupaƒ‚o em garantir o
direito dessas pessoas de ir e vir, sem colocar em risco suas vidas ’ nosso dever. Vale
salientar que a rodovia registra altos ‡ndices de acidentes, sendo que n‚o hˆ uma
fiscalizaƒ‚o diˆria, por conta de velocidades, principalmente, por isso as placas de alerta,
sinalizaƒ‚o e orientaƒ‚o aos motoristas devem ser implantadas o mais rˆpido poss‡vel.
Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado
de S‚o Paulo, solicitando a necessidade de se implantar no munic‡pio de Bananal, um
Posto de Bombeiros. A cidade de Bananal, de acordo com o IBGE, possui uma ˆrea
territorial de aproximadamente 616 km2, uma ˆrea consideravelmente ampla e em seu
maior percentual ˆrea rural, compreendendo grande extens‚o de mata atl”ntica e
diversas cachoeiras, rios e nascentes. E com o tempo seco, as queimadas s‚o
inevitˆveis, destruindo o que encontra pela frente. Recentemente passamos por tr•s
longos dias de queimadas intensas na Serra da Bocaina, nas proximidades da “nascente
ˆgua branca”, sem qualquer ajuda sequer de uma brigada de inc•ndios. Isso ’
preocupante, devido a grande escassez de ˆgua que vivenciamos diariamente nos
noticiˆrios e em nosso munic‡pio n‚o ’ diferente. Outro motivo que nos preocupa muito
com relaƒ‚o a isso, ’ que Bananal por ser uma cidade histŽrica, possui diversos e
imensos pr’dios antigos, obras arquitet•nicas com acervos incalculˆveis, os quais
poderiam se perder em fraƒ„es de minutos com um inc•ndio, sem contar ainda que, no
prŽprio centro da cidade, prŽximo aos casar„es, hˆ um posto de combust‡vel. Vale
salientar que o munic‡pio que nos da cobertura com o corpo de bombeiros, no caso de
uma emerg•ncia, ’ o Munic‡pio de Cruzeiro-SP, que fica a mais de 100km de distancia,
ou seja, praticamente n‚o temos nenhuma cobertura neste sentido. Disse tamb’m que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒ„es
quanto ao “Projeto Polo da Moda” em nosso munic‡pio. Quantos profissionais costureiros
foram formados pelo referido projeto no ano de 2014? Quanto foi gasto com tecidos para
tal projeto no ano de 2014? Solicito cŽpia das Notas Fiscais de despesas. Qual a
verdadeira finalidade deste projeto? Apenas a capacitaƒ‚o? ApŽs a formatura dos
profissionais, n‚o hˆ um acompanhamento por parte do projeto, que vise • criaƒ‚o de
grupos de trabalho no prŽprio curso, criando desta forma a geraƒ‚o de rendas? Como
sugest‚o, o projeto poderia incentivar um desfile da “melhor idade”, com as prŽprias
costureiras do polo da moda. Disse tamb’m que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos •
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Ilma. Sra. Fˆtima Salles Fernandes de Oliveira, DD. Diretora da E.M.E.I.E.F. "Joaquim F.
de Paula" e sua Equipe, pelo bel‡ssimo trabalho realizado frente • referida escola, com
grande profissionalismo, determinaƒ‚o e principalmente muito amor. Parab’ns pelo
excelente trabalho desenvolvido no ano de 2014, com a participaƒ‚o dos alunos,
professores e comunidade. Aproveito ainda a oportunidade para deixar meus sinceros
aplausos a todos os professores, pelo dia dos professores a ser comemorado em 15 de
outubro prŽximo, um trabalho ˆrduo e dif‡cil, mas com certeza muito gratificante e
importante para toda nossa naƒ‚o. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que na
Sess‚o Ordinˆria passada apresentou uma Moƒ‚o de aplausos, ao Jornal JcNews
Bananal, pelo lanƒamento de sua 1.Œ Ediƒ‚o, na pessoa de seu Diretor Proprietˆrio Luiz
Fernando G de Souza e sua equipe na pessoa da Sra. Margarida Valente e cumprimentou
a Senhora Margarida Valente e seu esposo, Sr. Rog’rio, presentes nesta Sess‚o
Ordinˆria. Em seguida, disse que apresentou um requerimento • Prefeitura Municipal de
Bananal solicitando intervenƒ‚o junto ao Instituto GeolŽgico, afeto • Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de S‚o Paulo, no Morro da Caixa D’ˆgua, no Bairro NiterŽi, cuja
cŽpia segue anexa, visto que segundo o laudo, o local necessita de intervenƒ„es
imediatas, jˆ que a ˆrea ’ considerada de risco alto (R3), inclusive antes do prŽximo
per‡odo chuvoso, conforme recomendaƒ‚o. Disse tamb’m que nesta data de hoje a
Prefeitura Municipal de Bananal realizou a construƒ‚o de diversos quebra-molas pela
cidade, que acredita que estes quebra-molas deveriam seguir um projeto para serem
feitos. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma
“Moƒ‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Maria Rosalina Vani, ocorrido recentemente.
Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros
sentimentos de pesar pela partida de minha amiga e parceira Rosa Vani, assim conhecida
por todos. Sem d‰vidas, uma perda que deixa nossa cidade triste, pois era uma pessoa
querida por todos. Peƒo a Deus que derrame sua graƒa para confortˆ-los neste momento
t‚o dif‡cil e doloroso, e que nos deixe sua lembranƒa em momentos felizes e alegres junto
de nŽs. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o • Excelent‡ssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos de patrolamento na estrada
rural da Mangueira, e em sequencia a estrada que dˆ acesso ao Sr. Pedro Teixeira. Em
seguida, agradeceu a equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal e o Senhor
Fumeiro pela limpeza de diversas ruas no Bairro Vila Bom Jardim; agradeceu tamb’m •
Prefeita Municipal pela instalaƒ‚o de diversos quebra molas pela cidade, melhorando a
seguranƒa da populaƒ‚o. Por fim, comentou que a sa‰de p‰blica do Munic‡pio de Bananal
estˆ precˆria, que estˆ necessitando de uma atenƒ‚o especial da Prefeitura Municipal.
Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho disse que apresentou uma Moƒ‚o de
Congratulaƒ„es pelo Dia Do Idoso, comemorado no dia 1€ de Outubro. Segundo o IBGE,
a populaƒ‚o idosa representa 13% da populaƒ‚o brasileira, cerca de 26,3 milh„es de
pessoas. O Dia do Idoso foi comemorado nesta quarta-feira (1€). Os idosos s‚o hoje no
pa‡s 26,3 milh„es, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domic‡lios, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estat‡stica (IBGE). O n‰mero representa 13% da populaƒ‚o. A
expectativa ’ que esse percentual aumente e que, em 2060, chegue a 34%, segundo
previs‚o do instituto. Em seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o de Agradecimento •
Prefeitura Municipal de Bananal, atrav’s da Secretaria do Meio ambiente e de Obras, a
associaƒ‚o de moradores Amovale e a Policia Ambiental de Bananal, pela realizaƒ‚o de
serviƒos de limpeza do Rio Bananal no ultimo dia 26 de Setembro, desde o bairro Canta
Galo at’ ao bairro NiterŽi, na altura da ponte nas proximidades da “Terceira Idade”.
Parabenizou a vereadora L‰cia pelo requerimento apresentado referente •s provid•ncias
urgentes no antigo aterro sanitˆrio localizado no “Turvo”, onde o lixo at’ hoje estˆ a c’u
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aberto, causando s’rios transtornos aos moradores prŽximos, e ainda s’rios impactos
negativos no meio ambiente, sendo que a ˆrea ’ considerada como “ˆrea ambiental”.
Disse tamb’m que apresentou uma indicaƒ‚o • Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos de reforma e melhorias na quadra
poliesportiva e playground da Rua Nelson da Silva, na Palha. O local necessita de
melhorias em diversas ˆreas para que seja desfrutada pelos cidad‚os do local. S‚o
serviƒos e melhorias que certamente n‚o atingir‚o custos elevados para os cofres
p‰blicos municipais e que ir‚o dinamizar ainda mais a utilizaƒ‚o da mencionada quadra
pelos usuˆrios e populaƒ‚o. Dentre as obras se faz necessˆrio a realizaƒ‚o de nova
pintura das faixas na quadra, manutenƒ‚o dos alambrados e das redes de basquete e gol
e tamb’m a manutenƒ‚o do playground entre outros. Comentou tamb’m sobre uma
indicaƒ‚o apresentada • Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade
de se instalar placas de sinalizaƒ‚o, velocidade e de nomes das ruas do Bairro Boa
Esperanƒa e Timbore. Vale salientar que tal pedido jˆ foi solicitado em outras Sess„es e a
populaƒ‚o esta cobrando devido • falta de respeito de alguns condutores, e ainda para a
instalaƒ‚o de uma placa indicativa determinando a altura mˆxima para o tr”nsito de
caminh„es, pois alguns desses ve‡culos esbarram na fiaƒ‚o telef•nica em determinados
pontos da rua, causando grandes transtornos aos usuˆrios da linha telef•nica. Em aparte,
vereadora L‰cia disse que em reuni‚o realizada com a Prefeita Municipal, ficou acordado
que em breve um projeto de lei dispondo sobre a regulamentaƒ‚o do tr”nsito virˆ para a
C”mara Municipal. Em aparte, vereador Osvaldo disse que a cidade inteira estˆ
necessitando de placas de identificaƒ‚o das ruas, que a Prefeitura municipal de Bananal
deveria fazer um esforƒo nesse sentido, na identificaƒ‚o das ruas por meio da instalaƒ‚o
de placas. Com a palavra Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso agradeceu • Prefeita
Municipal pelo projeto da pista de skate que estˆ incluso nas obras que ser‚o realizadas
na “rea de Lazer Ivani Barbosa. Disse que jˆ foi liberado recurso para a realizaƒ‚o da
obra de cobertura da quadra do Bairro da Palha. Disse tamb’m que esteve visitando o
Bairro Vila Bom Jardim, que os moradores reclamaram estar sofrendo discriminaƒ‚o no
atendimento pelos dois fisioterapeutas que atuam no PSF daquele Bairro. Em aparte,
vereador Luiz Maur‡cio disse que tamb’m jˆ recebeu reclamaƒ‚o neste sentido, que foi
tentado resolver esta situaƒ‚o com os fisioterapeutas citados, mas at’ agora n‚o foi
resolvido. Disse que concorda com a vereadora L‰cia quanto ao requerimento
apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr.
Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado de S‚o Paulo, solicitando a necessidade de
se implantar no Munic‡pio de Bananal, um Posto de Bombeiros. Disse tamb’m que
concorda com o vereador Osvaldo quanto ao requerimento apresentado • Prefeitura
Municipal de Bananal solicitando intervenƒ‚o junto ao Instituto GeolŽgico, afeto •
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de S‚o Paulo, no Morro da Caixa D’ˆgua, no
Bairro NiterŽi. Disse, ainda, que concorda com o vereador Luiz Maur‡cio que ’ preciso o
Munic‡pio dar mais atenƒ‚o • sa‰de dos idosos. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que n‚o apresentou requerimentos e moƒ„es, pois estava
trabalhando em prol da candidatura de deputados nestas eleiƒ„es de 2014. Parabenizou
os idosos, pelo seu dia comemorado na data de primeiro de outubro, parabenizou o
vereador Luiz Maur‡cio pela Moƒ‚o apresentada aos idosos do Munic‡pio de Bananal.
Parabenizou tamb’m os vereadores pelo Dia do vereador comemorado no ‰ltimo dia
primeiro de outubro do corrente m•s. Parabenizou a Associaƒ‚o de Moradores Amovale e
a Policia Ambiental de Bananal, pela realizaƒ‚o de serviƒos de limpeza do Rio Bananal no
ultimo dia 26 de Setembro, desde o Bairro Canta Galo at’ o Bairro NiterŽi, na altura da
ponte nas proximidades da “Terceira Idade”. Parabenizou todos aqueles envolvidos na
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Campanha Eleitoral. Com a palavra vereador Jos’ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
provid•ncias quanto a circulaƒ‚o de ciclistas sobre a bicicleta em nossas praƒas p‰blicas
e calƒadas. Levando em consideraƒ‚o que jˆ existe nas praƒas, placas de advert•ncia
que pro‡be a circulaƒ‚o de bicicletas nas mesmas, muitos ciclistas desobedecem a
sinalizaƒ‚o e transitam as vezes em alta velocidade por entre os pedestres. Visto que
nossa cidade tem um grande n‰mero de idosos, crianƒas e turistas, torna-se imperioso
que se fiscalize o tr”nsito de ciclistas nas praƒas p‰blicas e calƒadas. Š importante
lembrar que a Lei n.€ 9503/97, que institui o cŽdigo de tr”nsito brasileiro, em seu cap‡tulo
IV, artigo 68, parˆgrafo 1.€ diz que “o ciclista desmontado empurrando a bicicleta
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres”, ou seja, as puniƒ„es n‚o se aplicar‚o ao
ciclista empurrando a bicicleta ou com ela estacionada. Em aparte, vereadora L‰cia
sugeriu se fazer uma campanha junto •s escolas municipais para a conscientizaƒ‚o dos
alunos quanto a esta quest‚o do tr”nsito. 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 n‚o constou nenhum
projeto. Ato cont‡nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de urg•ncia
especial apresentado pela Comiss‚o Permanente de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o da
C”mara Municipal de Bananal (vereadores L‰cia Helena Nader Gonƒalves, Šrika Tereza
Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira) para a inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei
n€ 31, de 02 de agosto de 2014 – “Disp„e sobre a instituiƒ‚o do Plano Municipal de
Carreira dos Profissionais da Educaƒ‚o Bˆsica do Munic‡pio de Bananal – SP, e dˆ outras
provid•ncias”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
nomeada a vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso como relatora especial deste Projeto
de Lei que entrou na Pauta como urg•ncia especial, sendo suspensa a Sess‚o Ordinˆria
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€ 31, de 02 de agosto de 2014 –
“Disp„e sobre a instituiƒ‚o do Plano Municipal de Carreira dos Profissionais da Educaƒ‚o
Bˆsica do Munic‡pio de Bananal – SP, e dˆ outras provid•ncias”. Com a palavra a
Relatora Especial, Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso falou sobre o Projeto de Lei
em discuss‚o, dizendo que se trata de Projeto de Lei que visa instituir o Plano Municipal
de Carreira dos professores de Bananal, proposiƒ‚o de relevante interesse para a classe.
Que na qualidade de Relatora Especial designada pela Presid•ncia da Casa, nos termos
regimentais, vislumbra-se que o Projeto em tela n‚o apresenta inconstitucionalidade de
ordem material e formal que impeƒa o regular tr”mite nesta Casa de Leis, raz‚o pela qual
esta vereadora manifesta-se favoravelmente • aprovaƒ‚o da proposiƒ‚o em tela. Com a
palavra Vereadora L‰cia Helena Nader Gonƒalves disse que na Legislatura passada este
Plano de Carreira dos professores veio para esta C”mara Municipal, mas foi retirado e
n‚o foi votado, que agora este projeto de Lei chegou • esta Casa e que a Comiss‚o
Permanente de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o pediu urg•ncia para a votaƒ‚o deste
Projeto nesta Sess‚o, tendo em vista a constitucionalidade da referida proposiƒ‚o. Disse
que o Munic‡pio de Bananal precisa deste Plano de Carreira, pois o salˆrio dos
professores estˆ achatado hˆ muito tempo, devido a falta de previs‚o legal de reajustes
em um Plano de Carreira. Disse que infelizmente muitos professores jˆ se aposentaram e
n‚o v‚o ser beneficiados com as disposiƒ„es deste Plano de Carreira dos Professores.
Disse que todas as reinvindicaƒ„es dos professores foram contempladas por este Plano
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de Carreira em discuss‚o nesta Sess‚o, mas que se for necessˆrio, no futuro poder‚o ser
propostas emendas ao referido Plano de Carreira, a fim de adequˆ-lo •s demandas e
reivindicaƒ„es dos profissionais da educaƒ‚o. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira
disse que este Plano de Carreira jˆ esteve tramitando por diversas vezes nesta C”mara
Municipal e foi retirado por possuir v‡cios de inconstitucionalidade e outras diverg•ncias
com os profissionais a quem se destinava, mas dessa vez, o Projeto de Lei em discuss‚o
nesta Sess‚o, que institui o Plano de Carreira dos Professores, estˆ adequado •
constitucionalidade e •s necessidades e anseios dos professores municipais de Bananal
e que sua votaƒ‚o e aprovaƒ‚o s‚o necessˆrias em regime de urg•ncia especial, dado o
tempo de tramitaƒ‚o nesta Casa e que na data prŽxima de 15 de outubro, Dia dos
Professores, este Plano de Carreira jˆ esteja em vigor para contemplar os profissionais da
educaƒ‚o de nosso Munic‡pio. Por fim, salientou que, como toda lei, este Plano de
Carreira n‚o ’ definitivo, ele pode sofrer emendas mesmo depois de aprovado, a fim de
se adequar o texto da lei •s necessidades dos professores. Com a palavra Vereador
“lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que ’ favorˆvel • aprovaƒ‚o do Projeto de Lei em
discuss‚o que institui o Plano de Carreira dos Professores Municipais, que na
Administraƒ‚o passada, este Plano de Carreira jˆ tramitou nesta Casa de Leis, mas foi
retirado pelo Poder Executivo, pois nada conseguiu ser resolvido. Disse que os
professores do Munic‡pio merecem este Plano de Carreira e que se necessˆrio for, os
vereadores ir‚o propor emendas para adequar o Plano de Carreira •s demandas dos
professores. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que este Plano
de Carreira jˆ tramitou algumas vezes nesta C”mara Municipal, mas foi retirado sempre
antes da votaƒ‚o e nunca chegou a um ponto final. Disse que se trata de um Plano de
Carreira que irˆ beneficiar os professores, por isso ’ favorˆvel, mas questionou o fato de
o Projeto de Lei estar sendo votado em regime de urg•ncia especial, pois gostaria que os
professores estivessem presentes para assistir esta votaƒ‚o. Disse que ficou indignado
por este Plano de Carreira ser votado em urg•ncia especial, pois n‚o teve tempo de
convidar os professores para virem assistir a votaƒ‚o, tendo em vista que tomou
conhecimento da urg•ncia especial deste projeto de lei apenas na data de hoje, por volta
das 15h30min, que tem a impress‚o que este Projeto de Lei estˆ sendo votado •s
escuras. Ressaltou, ainda, que gostaria que os professores e Conselhos de Classes
fossem avisados da votaƒ‚o deste Plano de Carreira, para que pudessem ter a
oportunidade de virem • Sess‚o. Em aparte, vereadora L‰cia disse que a Comiss‚o de
Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o da C”mara Municipal de Bananal pediu a urg•ncia
especial para este Projeto de Lei, tendo em vista que isto havia sido acordado em uma
reuni‚o hˆ poucos dias, que os vereadores sabiam desta votaƒ‚o, que o Projeto de Lei
n‚o estˆ sendo votado •s escuras, conforme afirmou o vereador Robson, que em 15 de
outubro, Dia dos Professores, este Plano de Carreira jˆ estarˆ em vigor para os
professores. Com a palavra Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso disse que os
professores municipais foram comunicados por esta vereadora de que o Plano de
Carreira seria votado nesta presente Sess‚o Ordinˆria e que n‚o se estˆ votando este
Projeto de Lei •s escondidas, conforme foi dito. Em aparte, vereador Osvaldo Ferreira
elogiou as palavras das vereadoras Šrika Tereza Coitinho Affonso e L‰cia Helena Nader
Gonƒalves e reafirmou que este Projeto de lei n‚o estˆ sendo votado •s escondidas, os
professores sabiam que a votaƒ‚o seria na Sess‚o Ordinˆria de hoje. Em aparte,
vereador Robson disse que foi comunicado hoje da votaƒ‚o deste Projeto de Lei, que foi
surpreendido por esta votaƒ‚o e que n‚o teve tempo de ler o Projeto de Lei. Em aparte,
vereador Jos’ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que este Projeto de Lei, assim
como todos os demais que s‚o protocolados nesta Casa, foi distribu‡do para os
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vereadores e Comiss„es, que os vereadores tiveram mais de um m•s para ler e tirar
d‰vidas sobre este Projeto de Lei, que todos tinham conhecimento de que a votaƒ‚o seria
nesta data, conforme havia sido combinado em reuni‚o da Comiss‚o de Constituiƒ‚o,
Justiƒa e Redaƒ‚o e compete ao Presidente a definiƒ‚o da data de votaƒ‚o dos Projetos
em tramitaƒ‚o. Com a palavra Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que os
professores sabiam que este Projeto de Lei do Plano de Carreira seria votado nesta
Sess‚o Ordinˆria, mas que n‚o quiseram comparecer • Sess‚o. Disse tamb’m que os
professores merecem este Plano de Carreira, pois hˆ muito tempo que os professores
est‚o esperando por esta Lei para a valorizaƒ‚o de sua profiss‚o. Parabenizou os
professores pelo Dia do Professor que serˆ comemorado no prŽximo dia 15 de outubro.
Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho disse que ’ favorˆvel • aprovaƒ‚o deste
Projeto de Lei que institui o Plano de Carreira dos professores municipais de Bananal,
pois este Plano de Carreira jˆ esteve tramitando por vˆrias vezes nesta C”mara Municipal
e foi retirado, n‚o chegou a ser conclu‡do. Disse que a maioria dos professores estˆ de
acordo com este Plano de Carreira e espera a sua aprovaƒ‚o nesta Sess‚o Ordinˆria.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza iniciou parabenizando os
professores pelo seu dia que serˆ comemorado na data de 15 de outubro. Disse que este
Plano de Carreira serˆ muito bom para o futuro dos professores municipais de Bananal e
que ainda poder‚o ser feitas modificaƒ„es no texto da Lei para adequar •s demandas e
reinvindicaƒ„es dos professores. Com a palavra vereador Jos’ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que hoje ’ dia 02 de outubro de 2014, que no dia 19/12/2006 a Emenda
Constitucional n€ 53 jˆ falava em valorizaƒ‚o dos profissionais da educaƒ‚o escolar,
garantindo a eles Plano de Carreira e concurso para ingresso no serviƒo p‰blico, em
28/05/2009 a Resoluƒ‚o n€ 02, artigo 1€, previu Plano de Carreira e Remuneraƒ‚o para os
profissionais do magist’rio p‰blico da educaƒ‚o bˆsica, nas redes de ensino da uni‚o,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic‡pios dever‚o observar as diretrizes previstas
por esta Resoluƒ‚o, que em 04/04/2008, na Lei Complementar n€ 05, o parˆgrafo ‰nico
do artigo 46 tamb’m previu a valorizaƒ‚o dos professores atrav’s de Plano de Carreira.
Que diante de tudo isso, acredita que jˆ esta na hora desse Plano de Carreira ser
aprovado no Munic‡pio de Bananal, pois ’ melhor ter uma lei em vigor do que nada, e
tamb’m poderemos fazer sua revis‚o a cada dois anos, que certamente esse Plano n‚o
agradarˆ a todos, mas servirˆ de base para outras conquistas no futuro. Em aparte,
vereadora L‰cia disse que os vereadores s‚o contra a retirada do feriado do Dia do
Professor. Em aparte, vereador Luiz Maur‡cio disse que ligou para o Secretˆrio de
Educaƒ‚o para saber a respeito dessa quest‚o do feriado, se realmente no Dia do
Professor eles teriam que trabalhar, que estˆ sendo preparada uma semana cultural para
os professores, que ficou combinado de se fazer uma recreaƒ‚o no dia do professor, mas
os professores n‚o quiseram e preferiram a folga, portanto ficou mantida a folga para os
professores. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€ 31, de 02 de agosto de 2014, 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), sendo que nenhum vereador solicitou e fez uso da
palavra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou
os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŽxima Sess‚o Ordinˆria dia 16 (dezesseis) de
outubro de 2014, quinta feira, em horˆrio regimental. E, para constar, eu, Vereadora Šrika
Tereza Coitinho Affonso, 1€ Secretˆrio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serˆ
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 02 de outubro de 2014.
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