Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 35 - 2014
ATA DA 35• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2014. No
dia dezesseis do m…s de outubro de dois mil e quatorze (16/10/2014), †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 Quinta 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: VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.€ 159/2014= solicita do D.E.R., providƒncias urgentes quanto a dois
buracos enormes na SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) que d„ acesso ao distrito de
Rancho Grande, Bananal-SP; Mo…‚o n.€ 185/2014= de aplausos, a Pol†cia Civil de
Bananal, pelo eficiente trabalho realizado no combate ao tr„fico de drogas, prendendo
no dia 28/09/2014, o jovem Jonathan, que estava em posse v„rios papelotes de
coca†na, al‡m de cultivar 2 p‡s de maconha em sua residƒncia; Mo…‚o n.€ 186/2014=
de aplausos, ao Ilmo. Sr. Luis Antonio Moura de Souza, pelo imprescind†vel empenho
depositado na realiza…‚o da Festa do Dia das Crian…as no dia 12/10/2014, na quadra
Poliesportiva na Vila Bom Jardim; Mo…‚o n.€ 187/2014= de aplausos, a Ilma. Sra.
Sˆnia Maria do Nascimento e toda equipe, pela realiza…‚o da Festa do Dia das
Crian…as no dia 12/10/2014, no Condom†nio M„rio Covas no bairro Laranjeiras; Mo…‚o
n.€ 188/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Regina e toda equipe, pela realiza…‚o da
Festa do Dia das Crian…as no dia 12/10/2014, no Distrito de Rancho Grande;
VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 160/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, rela…‚o dos servidores municipais sindicalizados no
sindicato dos funcion„rios p‰blicos municipais e valor de contribui…‚o; Requerimento
n.€ 161/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cŠpia do Decreto n.€
327/2014; Requerimento n.€ 162/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa…‹es quanto a falta de pagamento das funcion„rias que fazem a entrega do
leite do “Programa Viva-leite”, no bairro da Vila Bom Jardim; Requerimento n.€
163/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, rela…‚o nominal de todos os
funcion„rios p‰blicos municipais, e suas respectivas fun…‹es; Requerimento n.€
164/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa…‹es quanto a decis‚o
tomada pelo setor de obras, com rela…‚o aos quebra-molas constru†dos sem qualquer
padr‚o de medidas; Mo…‚o n.€ 176/2014= de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado
Estadual H‡lio Nishimoto, pela sua vitŠria no pleito de 2014; Mo…‚o n.€ 177/2014= de
aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Samuel Moreira da Silva J‰nior, pela sua
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vitŠria no pleito de 2014; Mo…‚o n.€ 178/2014= de aplausos, ao jovem pesquisador
Luiz Augusto, por receber o prƒmio de DESTAQUE em um Congresso de Matem„tica;
Mo…‚o n.€ 179/2014= de aplausos, a Sra. Sˆnia Maria do Nascimento, extensivo aos
moradores do Condom†nio M„rio Covas e bairro Laranjeiras, pela realiza…‚o da Festa
do Dia das Crian…as no Condom†nio; Mo…‚o n.€ 180/2014= de aplausos, ao Sr. Luis
Antonio Moura de Souza, pela festa do Dia das Crian…as, realizada em 12/10/2014 na
Vila Bom Jardim; Mo…‚o n.€ 181/2014= de aplausos, a todos os professores de nosso
munic†pio, pela passagem do seu dia em 15/10/2014, homenageando a Professora
Ruth Valiante de Oliveira; V E R E A D O R Á L V A R O
L U IZ N O G U E IR A R A M O S :
Requerimento n.€ 165/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, providƒncias
urgentes quanto aos ve†culos estacionados na contram‚o, nas faixas de pedestres e
faixas amarelas e ainda ve†culos com som muito alto; Indica…‚o n.€ 198/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala…‚o de redutores de velocidade na rua S‚o
Jos‡ e av. Bom Jesus; Indica…‚o n.€ 199/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, substitui…‚o dos paralelep†pedos da rua Pedro Humberto, por blocos;
V E R E A D O R A
M A R IA
A P A R E C ID A
S O U Z A
D A
C O S T A : Requerimento n.€
166/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa…‹es quanto a constru…‚o
das novas casas populares em nosso munic†pio; Indica…‚o n.€ 200/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru…‚o de quebra-molas na rua Carlos Francisco
Corrƒa e na av. Rubens de Melo; V E R E A D O R A L Ú C I A H E L E N A N A D E R
G O N Ç A L V E S : Mo…‚o n.€ 182/2014= de aplausos, a Professora Renata Velleda de
Fraga Rocha, pelo dia do Professor comemorado em 15/10/2014; Indica…‚o n.€
201/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, providƒncias urgentes quanto ao
cŠrrego localizado na Bar‚o de Joatinga, nas proximidades da rua Manoel Valentim
Bastos, devido ao esgoto, ac‰mulo de sujeira e mal cheiro; Requerimento de vista do
Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014, que “disp‹e sobre a Lei
Or…ament„ria Anual (LOA), exerc†cio 2015”; V E R E A D O R O S V A L D O F E R R E I R A :
Mo…‚o n.€ 183/2014= de aplausos, a todos os organizadores e participantes da I Feira
Cultural, realizada no Sal‚o da Sociedade Amigos de Bananal (SAB); Mo…‚o n.€
184/2014= de aplausos, a todos os professores e professoras pelo seu dia;
V E R E A D O R J O S E E D U A R D O C O S T A G O M E S D E O L I V E I R A : Indica…‚o n.€
194/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, corre…‚o do nome do munic†pio
no Portal da cidade; Indica…‚o n.€ 195/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
constru…‚o de quebra-molas na rua S‚o Jos‡, no “Canta Galo”; V E R E A D O R L U I Z
M A U R I C I O C O U T I N H O : Indica…‚o n.€ 196/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, constru…‚o de quebra-molas na rua Oscar Jos‡ de Almeida; Indica…‚o n.€
197/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de reparo no piso da
sala de fisioterapia do postinho de sa‰de, e ainda servi…os de reparo na balan…a
digital para adulto; 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: Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra.
Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando providƒncias
urgentes, com rela…‚o aos ve†culos que ficam estacionados na contram‚o, nas faixas
de pedestres, nas faixas amarelas e ainda ve†culos com som muito alto. Para tanto,
solicito de Vossa Excelƒncia, a confec…‚o de tal‹es de multas, para que os policiais
militares possam aplicar as penalidades. H„ um grande n‰mero de reclama…‹es por
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parte da popula…‚o bananalense, que fica indignada com tamanha falta de respeito e
educa…‚o de alguns motoristas, pois incomodam com seu som alto, estacionam nas
faixas de pedestres atrapalhando a passagem principalmente das pessoas mais
idosas e ao estacionarem nas faixas amarelas, impedem as pessoas de entrarem e
sa†rem de suas garagens e ainda na Pra…a Pedro Ramos, o principal problema,
atrapalham os ˆnibus de linha e turismo, que fecham o tr•nsito at‡ conseguirem
realizar a manobra de curva. E isso acontece todos os dias, sem nenhuma providƒncia
por parte das autoridades. Em seguida, comentou sobre uma indica…‚o apresentada
em que indica • Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
instalar redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua S‚o Jos‡, em frente •
residƒncia do Sr. Roberto Corrƒa e outro na av. Bom Jesus, em frente ao
Destacamento da Policia Militar. Disse tamb‡m que apresentou uma indica…‚o em que
solicita a Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de substituir
os paralelep†pedos da Rua Pedro Humberto Bruno por blocos, por ser um aclive muito
acentuado, causando transtornos e at‡ mesmo risco de vida aos moradores daquela
localidade. Os blocos proporcionam muito mais aderƒncia do que os paralelep†pedos,
que ficam muito lisos quando molhados. Em seguida, agradeceu • equipe de obras da
Prefeitura Municipal pelo servi…o realizado de rebaixamento dos holofotes da quadra
da Esta…‚o para facilitar a troca de l•mpadas, agradeceu tamb‡m pelo servi…o de
conserto dos holofotes da Pra…a Nossa Senhora Aparecida. Pediu tamb‡m • Prefeita
Municipal que tome providencias em rela…‚o •s bolas que caem das „rvores
localizadas na Pra…a do Ros„rio, que danificam os ve†culos estacionados. Por fim,
comentou que recebeu uma liga…‚o do Sr. Deputado Samuel Moreira agradecendo a
vota…‚o nestas elei…‹es de 2014. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza Coitinho
Affonso disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando a rela…‚o dos servidores municipais sindicalizados no Sindicado
dos Funcion„rios P‰blicos Municipais e valor mensal que os mesmos contribuem para
este Sindicato. Disse tamb‡m que apresentou um requerimento onde solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando cŠpia do Decreto N’ 327 de 29 De Setembro De 2014,
referente ao aumento do valor da passagem de ˆnibus da via…‚o Penedo, prestadora
do servi…o correspondente a linha Centro – Vila Bom Jardim. Comentou brevemente
sobre um requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
informa…‹es com rela…‚o a falta de pagamento das funcion„rias que fazem a entrega
do leite do programa “Viva-leite”, no Bairro da Vila Bom Jardim. A entrega do leite
diretamente no bairro atende muito a popula…‚o local, sendo mais pr„tico econˆmico e
r„pido para eles, pois o ˆnibus que trafega neste bairro tem seu custo de passagem
muito alto, n‚o compensando desta forma o cidad‚o sair de seu bairro para vir buscar
o leite no centro da cidade. Disse, ainda, que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a rela…‚o nominal dos funcion„rios p‰blicos da
Prefeitura Municipal de Bananal, e suas respectivas fun…‹es, tanto efetivos quanto
comissionados. Comentou brevemente sobre um requerimento apresentado em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno solicitando informa…‹es quanto a decis‚o tomada pelo setor
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de obras da Prefeitura Municipal de Bananal, com rela…‚o aos quebra-molas, que
segundo populares vem causando danos em seus automŠveis, devido a forma que
est‚o sendo constru†dos, sem nenhum sistema de medi…‚o, inclusive v„rias pessoas
assinaram um abaixo-assinado que foi protocolado na Prefeitura, solicitando reparos
nestes redutores de velocidade. Entendo que ‡ de suma import•ncia a constru…‚o de
redutores de velocidade nas ruas de nossa cidade para manter a integridade f†sica
dos pedestres, mas que se fa…a dentro das normas t‡cnicas exigidas. Em seguida,
disse que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Helio
Nishimoto, pela sua vitŠria no pleito de 2014. ‘ com muita alegria e emo…‚o que hoje
lhe parabenizo pela reelei…‚o como Deputado Estadual, e com certeza, atrav‡s dos
votos de cidad‚os que souberam reconhecer o seu trabalho, voltado sempre para o
povo. Da sua competƒncia t‡cnica e sua consciƒncia c†vica e moral n‚o temos
nenhuma d‰vida, nem tampouco da vontade de servir ao povo, at‡ por quest‚o de seu
DNA. Portanto, nos parece certo o momento para desejarmos ao nobre Deputado um
novo mandato cheio de realiza…‹es, que efetivamente se traduza em melhorias
concretas na qualidade de vida dos paulistanos, inclusive daqueles que est‚o por
nascer. Permita-nos saborear, tamb‡m, um pouco desta vitŠria, porque nos
consideramos coadjuvantes desta conquista, se assim a nossa amizade nos permite
dizer. Forte abra…o e que Deus lhe proteja! Em seguida, comentou brevemente sobre
uma Mo…‚o De Aplausos apresenta ao Exmo. Sr. Samuel Moreira da Silva J‰nior,
pela sua vitŠria no pleito de 2014. ‘ com muita alegria e emo…‚o que hoje lhe
parabenizo pela elei…‚o como Deputado Federal, e com certeza, atrav‡s dos votos de
cidad‚os que souberam reconhecer o seu trabalho, voltado sempre para o povo. Da
sua competƒncia t‡cnica e sua consciƒncia c†vica e moral n‚o temos nenhuma
d‰vida, nem tampouco da vontade de servir ao povo, at‡ por quest‚o de seu DNA.
Portanto, nos parece certo o momento para desejarmos ao nobre Deputado, agora na
esfera Federal, um mandato cheio de realiza…‹es, que efetivamente se traduza em
melhorias concretas na qualidade de vida dos brasileiros, inclusive daqueles que
est‚o por nascer. Disse que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos a todos os
professores de nosso munic†pio, pela passagem do seu dia, em 15 de outubro. Venho
atrav‡s desta humilde, mas verdadeira homenagem, parabenizar todos os
Professores da Rede municipal e Estadual da Educa…‚o de Bananal. Quero nesta
data especial parabenizar minha eterna Professora Ruth Valiante de Oliveira. N‚o tem
como eu n‚o voltar aos meus tempos de menina e n‚o me recordar de t‚o doce
Professora, exemplo de Pedagoga do Amor, que tinha na voca…‚o do magist‡rio um
verdadeiro sacerdŠcio. Nos ensinava com amor e ternura e tinha por cada aluno a
preocupa…‚o de nos guiar e nos preparar para sermos cidad‚os de bem. Amada
Professora D. Ruth, muito obrigada por tudo que fez por mim, agrade…o a Deus por ter
me permitido ter a Senhora como minha mestra. Ser professor ‡ professar a certeza
de que vale a pena se dedicar ao ensino e a educa…‚o das futuras gera…‹es,
contribuindo para „ constru…‚o de um mundo melhor. Obrigada minha querida
Professora Dona Ruth. Em seguida, disse que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos
ao jovem pesquisador Luiz Augusto, por receber o Prƒmio de destaque em um
Congresso de Matem„tica. Sei que n‚o foi f„cil sair de Bananal e ir at‡ a Bahia, mas
valeu cada esfor…o. Espero que sirva de exemplo para nossos jovens, e que nossa
rede municipal de ensino, invista em inicia…‚o cient†fica. Quero parabenizar toda a
Fam†lia do Augusto pelo apoio: Sr. Guilherme, Dona Ivonete, Marcos Paulo, Adriana
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Aline Souza e Marcelo Henrique. Disse tamb‡m que apresentou uma Mo…‚o De
Aplausos • Sra. Sˆnia Maria do Nascimento, extensivo aos moradores do Condom†nio
M„rio Covas e bairro Laranjeiras, pela realiza…‚o da Festa do Dia das Crian…as no
condom†nio. Obrigado a Sra. Sˆnia, pois sua sensibilidade em proporcionar as nossas
crian…as a import•ncia de viver sua inf•ncia como tem que ser vivida realmente nos
emocionou. Ser crian…a ‡ assim... correr at‡ acabar o fˆlego, rolar pelo ch‚o sem
medo de se sujar, falar o que vier na cabe…a e fazer de qualquer coisa uma
brincadeira. ‘poca da vida a qual temos saudade quando envelhecemos. E ‡
exatamente nesta data dedicada a todos esses pequenos seres, que tem a inocƒncia
como principal caracter†stica, que devemos n‚o sŠ valorizar a vitalidade infantil, como
tamb‡m procurar resgatar a essƒncia da crian…a. Por fim, disse que apresentou uma
Mo…‚o De Aplausos ao Sr. Luis Antˆnio Moura de Souza, o “Totonho da Vila”, pela
linda festa em comemora…‚o ao Dia Das Crian…as realizada em 12 de outubro de
2014 na Vila Bom Jardim. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que
apresentou uma Mo…‚o De Aplausos a todos os professores e professoras pela
passagem do seu dia. Nesta data, e neste ano de 2014, nŠs do legislativo temos a
grata satisfa…‚o de dizer que em nosso munic†pio existe o Plano Municipal de Carreira
dos Profissionais da Educa…‚o B„sica, j„ aprovado. Que este projeto seja o marco
para novas conquistas, uma vez que ele poder„ ser 'alterado de acordo com as
necessidades e conquistas do magist‡rio. Pela valoriza…‚o daqueles bem aventurados
que ofertam saber, distribuem seu tudo, encantam a alma e modificam o mundo. Bem
aventurado ‡s tu professor e professora que tens a arte de moldar, transformando o
ser na sociedade, em sua sublime miss‚o de educar. Parab‡ns pela passagem de seu
dia comemorado em 15 de outubro. Que esta mo…‚o se fa…a constar dos anais desta
casa, como forma de reconhecimento deste Poder Legislativo e que seja enviada a
Secretaria Municipal de Educa…‚o e a todos os col‡gios de nosso munic†pio. Disse
tamb‡m que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos a todos os organizadores e
participantes da I Feira Cultural que aconteceu no Sal‚o da Sociedade Amigos de
Bananal. Foi com satisfa…‚o que pude estar presente e apreciar o trabalho das
crian…as do ensino fundamental e a bela organiza…‚o do Secret„rio Municipal,
professores e professoras engajados no objetivo da apresenta…‚o dos trabalhos que
colidiram em informa…‹es diversas, dissemina…‚o da cultura com bel†ssimas pe…as
teatrais, al‡m da apresenta…‚o e desenvolvimento de projetos educacionais. Em
seguida, comentou que ‡ necess„ria a constru…‚o de quebra molas em nosso
Munic†pio, mas eles devem ser feitos por meio de projetos, seguindo normas, que os
bons motoristas est‚o pagando pelos maus motoristas, que muitos ve†culos est‚o
sendo danificados em raz‚o dos quebra molas mal feitos e que isto n‚o ‡ justo.
Parabenizou a todos as pessoas engajadas nas festas de comemora…‚o do dia das
crian…as. Disse que fica triste com as diversas queimadas que est‚o ocorrendo no
Munic†pio de Bananal, por causa da seca e faz um apelo para que as pessoas n‚o
fa…am queimadas, que ‡ poss†vel conviver com a seca sem realizar queimadas. Com
a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Eng.
Antˆnio Moreira J‰nior, DD. Diretor Da 6.“ Divis‚o Regional De Taubat‡ – D.E.R. /DR
6, solicitando providƒncias urgentes quanto a dois buracos enormes na SP-68
(Rodovia dos Tropeiros) em Bananal-SP, sentido distrito de Rancho Grande. O trecho
citado acima est„ oferecendo riscos aos motoristas que trafegam em ambos os
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sentidos da rodovia. H„ diversos relatos de motoristas que quase caiaram com seus
ve†culos nestes buracos. Al‡m dos buracos, a sinaliza…‚o quanto ao alerta para os
mesmos est„ prec„ria e algumas das placas de sinaliza…‚o est‚o sendo “engolidas”
pela eros‚o. Vale ressaltar que j„ solicitei o pedido acima em Oficio N.€ 423/2013,
mas at‡ a presente data, o problema n‚o foi resolvido. Em seguida, disse que
apresentou uma Mo…‚o De Aplausos ” Pol†cia Civil De Bananal, pelo eficiente
trabalho realizado em nossa cidade, no combate ao tr„fico de drogas, prendendo no
dia 28 de setembro, na parte alta do bairro da Palha, o jovem “Jonathan”, e em posse
do mesmo, v„rios papelotes de coca†na, al‡m de estar cultivando em sua residƒncia 2
p‡s de maconha. Parab‡ns a toda Equipe da Pol†cia Civil de Bananal. A…‹es desse
teor trazem seguran…a • nossa popula…‚o, e mostra que a Pol†cia Civil est„ sempre
atenta e empenhada para a diminui…‚o da criminalidade em nosso munic†pio. Que se
dƒ ciƒncia do inteiro teor desta ao Exmo. Sr. Dr. Jo‚o Paulo de Oliveira Abreu, DD.
Delegado Da Pol†cia Civil De Bananal, extensivo a toda Equipe da Pol†cia. Disse
tamb‡m que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos Ao Ilmo. Sr. Luis Antˆnio Moura De
Souza, pelo imprescind†vel empenho depositado na realiza…‚o da Festa do Dia das
Crian…as no dia 12 de outubro, na Quadra Poliesportiva na Vila Bom Jardim. Com
tradi…‚o de mais de 15 anos, a festa do Dia das Crian…as, por mais um ano, contou
com um grande n‰mero de p‰blico, diversas brincadeiras e gincanas, que alegraram o
dia de todos que participaram do evento. Com certeza uma festa que n‚o podemos
deixar acabar com o tempo. E a pe…a importante para isso sempre foi o nosso amigo
Luis Antˆnio, o “Totonho da Vila”, um homem sempre preocupado com as pessoas,
procurando sempre garantir as tradi…‹es do bairro, com muito trabalho, persistƒncia,
alegria e acima de tudo, com muito amor. Disse tamb‡m que apresentou uma Mo…‚o
De Aplausos • Ilma. Sra. Sˆnia Maria Do Nascimento e toda equipe, pela realiza…‚o
da Festa do Dia das Crian…as no dia 12 de outubro, no Condom†nio M„rio Covas no
bairro Laranjeiras. A distribui…‚o de pipoca, diversas brincadeiras e gincanas
alegraram o dia de todos que participaram do evento, em especial as crian…as.
Parab‡ns a Sra. Sˆnia e toda equipe envolvida, pelo bel†ssimo trabalho realizado. Em
seguida, disse que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos • Ilma. Sra. Regina e toda
equipe, pela realiza…‚o da Festa do Dia das Crian…as no dia 12 de outubro, no Distrito
de Rancho Grande. A distribui…‚o de pipoca, diversas brincadeiras e gincanas
alegraram o dia de todos que participaram do evento, em especial as crian…as.
Parab‡ns a Sra. Regina e toda equipe envolvida, pelo bel†ssimo trabalho realizado.
Em seguida, parabenizou o Sr. Berinho pela reinaugura…‚o da Pharm„cia Popular de
Bananal, parabenizou a Secret„ria de Sa‰de pelos servi…os prestados no Munic†pio,
parabenizou o Sr. Milko pela realiza…‚o da Festa do Dia das Crian…as no Bairro da
Palha, agradeceu o Sr. Fumeiro e equipe de obras da Prefeitura Municipal pelos
servi…os prestados e parabenizou os professores rede p‰blica de ensino municipal
pelo Dia dos professores comemorado no ‰ltimo dia quinze. Com a palavra Vereadora
L‰cia Helena Nader Gon…alves comentou brevemente sobre uma indica…‚o
apresentada em que solicita • Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se tomar providƒncias urgentes quanto ao cŠrrego localizado na
Bar‚o de Joatinga, nas proximidades da rua Manoel Valentim Bastos, devido ao
esgoto a c‡u aberto, ac‰mulo de sujeira e o mal cheiro insuport„vel, que causa
transtornos di„rios aos moradores prŠximos. Com os problemas atuais que vivemos
devido • polui…‚o das „guas e sua escassez, todos os pontos citados acima geram
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um enorme problema ambiental, por isso as providencias devem ser tomadas em
car„ter de urgƒncia. Comentou tamb‡m sobre o problema de n‚o existir no Munic†pio
de Bananal uma equipe do Corpo de Bombeiros e que espera que na prŠxima gest‚o
do governo estadual de S‚o Paulo possa se resolver esse problema. Em seguida,
comentou sobre uma Mo…‚o De Aplausos apresentada • Professora Renata Velleda
De Fraga Rocha, pelo dia do Professor comemorado em 15 de outubro. Ser
professora ‡ muito mais do que transmitir o conhecimento. ‘ aquela que ensina com
dedica…‚o e paciƒncia. ‘ aquela que quando tudo est„ dif†cil abre um sorriso e diz:
calma, vocƒ vai conseguir. ‘ agir com simplicidade, companheirismo e com muita
dedica…‚o. Enfim, todas essas caracter†sticas se resumem em vocƒ, Professora
Renata. Por fim, comentou que o transito em Bananal est„ muito complicado,
necessitando urgente de providƒncias pela Prefeitura Municipal. Com a palavra
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou os professores rede p‰blica
de ensino municipal pelo Dia dos professores comemorado no ‰ltimo dia quinze de
outubro. Em seguida, comentou que j„ chegou • Unidade Mista de Sa‰de o aparelho
de raios-X adquirido com recursos provenientes de emenda parlamentar destinada ao
Munic†pio de Bananal. Disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira De
Oliveira Bruno, solicitando informa…‹es quanto a constru…‚o das novas casas
populares em nosso munic†pio e se a Prefeitura Municipal de Bananal j„ conseguiu a
disponibiliza…‚o do terreno. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues
disse que n‚o apresentou requerimentos ou mo…‹es nesta presente Sess‚o Ordin„ria,
mas parabenizou os professores rede p‰blica de ensino municipal pelo Dia dos
professores comemorado no ‰ltimo dia quinze de outubro. Em seguida, parabenizou
os organizadores das Festas ocorridas recentemente no Munic†pio em comemora…‚o
ao Dia das Crian…as. Parabenizou a Associa…‚o Amovale pelos servi…os de limpeza
realizados no Rio Bananal, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Em seguida, parabenizou o Sr. Berinho pela reinaugura…‚o da Pharm„cia Popular de
Bananal. Agradeceu • popula…‚o pelos votos dos Deputados Fernando Capez e
Bruno Covas e pela reelei…‚o do Governador Geraldo Alckmin. Pediu • Prefeita
Municipal que realize uma reuni‚o com os dirigentes de clubes de futebol para lhes
explicar os motivos pelos quais este ano n‚o foi realizado o Campeonato Amador de
Futebol em Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que
antigamente fazia muitos shows para animar as crian…as no Dia das Crian…as,
parabenizou a todos os envolvidos nas festas realizadas no Munic†pio de Bananal em
comemora…‚o ao Dia das Crian…as comemorado no ‰ltimo dia doze de outubro.
Parabenizou a todos os professores rede p‰blica de ensino municipal pelo Dia dos
professores comemorado no ‰ltimo dia quinze de outubro. Em seguida, comentou
sobre uma indica…‚o apresentada em que solicita • Excelent†ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se construir um redutor de velocidade (quebramolas), na rua Oscar Jos‡ de Almeida, nas proximidades da loja “Ara‰jo Cal…ados”,
pois os ve†culos est‚o passando em alta velocidade no local. Em seguida, comentou
brevemente sobre uma indica…‚o em que solicita a Excelent†ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se realizar servi…os de reparos na sala de
fisioterapia, localizada no postinho de sa‰de, nas proximidades da “Cooperativa”, na
av. Bom Jesus. A referida sala est„ com seu piso danificado, soltando os tacos, que
precisam ser novamente colados, ou seria melhor ainda, se fizesse a substitui…‚o
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desses tacos por “piso frio”. Indico ainda para a necessidade de se realizar reparos na
balan…a digital para adulto, que se encontra tamb‡m no referido postinho de sa‰de.
Agradeceu pelos votos que reelegeram o Deputado Estadual Padre Afonso. Disse que
concorda com as coloca…‹es feitas pelo vereador Osvaldo Ferreira com rela…‚o •s
queimadas que est‚o ocorrendo no nosso munic†pio. Parabenizou a Associa…‚o
Amovale pelos servi…os de limpeza realizados no Rio Bananal, em parceria com a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Agradeceu o Sr. Fumeiro e equipe de obras
da Prefeitura Municipal pelos servi…os prestados e parabenizou o Bloco Unidos da
Palha pela realiza…‚o do evento destinado • arrecada…‚o de recursos para o referido
bloco carnavalesco. Com a palavra vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
parabenizou a todos os envolvidos nas festas realizadas no Munic†pio de Bananal em
comemora…‚o ao Dia das Crian…as comemorado no ‰ltimo dia doze de outubro.
Parabenizou tamb‡m todos os Deputados Estaduais e Federais eleitos. Parabenizou a
todos os professores rede p‰blica de ensino municipal pelo Dia dos professores
comemorado no ‰ltimo dia quinze de outubro. Parabenizou a todos os organizadores
e participantes da I Feira Cultural que aconteceu no Sal‚o da Sociedade Amigos de
Bananal. Agradeceu • Sr“ Josi e • Associa…‚o Amovale pelos servi…os de limpeza
realizados no Rio Bananal, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Em seguida, comentou que recebeu resposta ao requerimento que havia feito •
Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de se transformar o terreno da linha de tiro
em um Parque Florestal, que o Poder Executivo j„ est„ analisando este pedido e
estudando esta possibilidade. Por fim, comentou que j„ chegou • Unidade Mista de
Sa‰de o aparelho de raios-X adquirido com recursos provenientes de emendas
parlamentares destinadas ao Munic†pio de Bananal. Colocados em vota…‚o os
requerimentos e mo…‹es apresentados, inclusive o Requerimento de vista do Projeto
de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014, apresentado pela Vereadora L‰cia Helena
Nader Gon…alves, foram todos aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais
quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para
a ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as), foi dispensada a
chamada regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO
DIA, da qual constou: Projeto de Resolu…‚o n€ 01, de 30 de Abril de 2014 – “Disp‹e
sobre a reforma do Regimento Interno da C•mara Municipal da Est•ncia Tur†stica de
Bananal, alterando, acrescentando e revogando artigos, par„grafos, incisos e al†neas
dos T†tulos I ao XV, e d„ outras providƒncias”. Em seguida, foi franqueada a palavra
ao vereador Osvaldo Ferreira, que leu o Parecer da Comiss‚o Tempor„ria de
Assuntos Relevantes sobre o Projeto de Resolu…‚o n€ 01, de 30 de Abril de 2014, nos
seguintes termos: “1) Da Finalidade. As atribui…‹es do Poder Legislativo est‚o
definidas nas Constitui…‹es Federal e Estadual e na Lei Org•nica do Munic†pio. Com
vistas a garantir a efetiva operacionaliza…‚o dos trabalhos legislativos, inclusive no
que se refere •s rela…‹es parlamentares e partid„rias, ‡ necess„rio um instrumento
mais espec†fico. Com esse objetivo, existe o Regimento Interno da C•mara Municipal,
conjunto de normas estabelecidas pelo Poder Legislativo para disciplinar o seu
funcionamento interno. O Regimento Interno, pois, como norma "interna corporis",
al‡m de contemplar os direitos e deveres dos Vereadores e Partidos que comp‹em o
Poder Legislativo, define a atua…‚o das Comiss‹es e disciplina os procedimentos por
meio dos quais a C•mara exercer„ suas fun…‹es legislativas, fiscalizadoras e
administrativas. O Regimento Interno da C•mara Municipal de Bananal, editada em
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mar…o de 1997, cont‡m atualmente 25 T†tulos e 372 artigos que tratam em suma da
sua composi…‚o, competƒncias, normas de funcionamento da Casa e das Comiss‹es,
atribui…‹es dos Vereadores e membros da Mesa Diretora, tramita…‚o das proposi…‹es
e organiza…‚o das sess‹es e audiƒncias. N‚o obstante o important†ssimo legado e o
reconhecido esfor…o dos nobres Vereadores respons„veis pela elabora…‚o do
Regimento Interno da C•mara Municipal, sua reforma e atualiza…‚o apŠs dezessete
anos de sua edi…‚o, ‡ um compromisso do Poder Legislativo Bananalense, de modo a
tornar-se um ordenamento legal que esteja em conson•ncia com as altera…‹es
constantes da Lei Org•nica do Munic†pio e demais legisla…‹es em vigor. Nesse passo,
dentre as finalidades da Comiss‚o de Assuntos Relevantes, destaca-se a an„lise
pormenorizada de todo o texto do Regimento Interno, com o objetivo de reformular os
preceitos vigentes, propondo as devidas altera…‹es para atender as atuais e reais
necessidades da Comuna, assim como modernizar o conjunto de normas que regem o
funcionamento interno da C•mara Municipal de Bananal. 2. Da constitui…‚o,
composi…‚o e prazo de funcionamento da Comiss‚o. Em data de 25 de mar…o de
2013, atrav‡s da Resolu…‚o n’ 01/2013, foi constitu†da a Comiss‚o Tempor„ria de
Assuntos Relevantes para proceder a reforma do Regimento Interno da C•mara
Municipal de Bananal, em conjuga…‚o de esfor…os com assessoria jur†dica da
empresa contratada especificamente para tal fim. Consoante previs‚o regimental, aos
23 de abril de 2013, mediante Ato da Presidƒncia da C•mara Municipal, foram
nomeados para compor a Comiss‚o Tempor„ria de Assuntos Relevantes, os Nobres
Vereadores Luiz Mauricio Coutinho (PV), como Presidente, Osvaldo Ferreira (PP),
como Relator e Luiz Cosme Martins De Souza (PSB), como Membro, assegurando-se,
tanto quanto poss†vel, a representa…‚o proporcional dos partidos. No mesmo Ato,
restou consignado o prazo de 90 (noventa) dias para conclus‚o dos trabalhos, a partir
de sua publica…‚o, bem como a possibilidade de prorroga…‚o do prazo de
funcionamento da Comiss‚o, conforme preceitua o Regimento Interno da Casa. N‚o
obstante o prazo de 90 (noventa) dias inicialmente estipulado para o funcionamento
da Comiss‚o, o mesmo foi insuficiente para que a Comiss‚o juntamente com
assessoria jur†dica da empresa contratada, pudesse propor todas as altera…‹es
necess„rias, raz‚o pela qual, atrav‡s das Resolu…‹es n‰meros n’ 02/2013 e O5/2013,
a Comiss‚o contou com duas prorroga…‹es, por igual per†odo, para a conclus‚o dos
trabalhos, conforme faculta o •8’ do artigo 117 do Regimento Interno da C•mara
Municipal de Bananal. 3. Dos Trabalhos. A Comiss‚o iniciou efetivamente seus
trabalhos no dia 24 de abril 2013, oportunidade em que foi realizada a primeira
reuni‚o objetivando estabelecer as medidas a serem providenciadas, definindo-se o
cronograma das reuni‹es e, a forma de funcionamento dos trabalhos a serem
desenvolvidos pela Comiss‚o. No decorrer dos trabalhos, em conjunto com a
assessoria jur†dica da empresa, foram realizadas outras 13 (treze) reuni‹es pela
Comiss‚o, mediante a leitura ponto a ponto do texto em vigor, procedendo a devida
adequa…‚o do Regimento Interno • Lei Org•nica do Munic†pio recentemente
atualizada, assim como •s normas Constitucionais (Estadual e Federal) de
observ•ncia obrigatŠria e demais legisla…‹es infraconstitucionais pertinentes. Al‡m da
revis‚o gramatical, tamb‡m foi realizado „rduo trabalho de reda…‚o e t‡cnica
legislativa visando aprimorar, alterar, acrescentar e revogar os atuais artigos,
par„grafos, incisos e al†neas constantes dos T†tulos I ao XV do Regimento Interno.
ApŠs a reuni‚o inaugural, a Comiss‚o realizou oportunamente a segunda reuni‚o,
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onde foram debatidos e revisados os artigos 10 a 30 do Regimento Interno, que tratam
especificamente das Fun…‹es da C•mara e sua Instala…‚o, da Elei…‚o e Competƒncia
da Mesa Diretora e seus Membros, assim como das Atribui…‹es do Presidente. De
igual modo, na terceira reuni‚o, procedeu-se a an„lise dos artigos 31 a 57 do
Regimento, que tratam especificamente da Forma dos Atos do Presidente, das
Atribui…‹es do Vice Presidente e dos Secret„rios, da Delega…‚o de Competƒncia, bem
como das Contas, da Substitui…‚o, da Extin…‚o do Mandato, da Ren‰ncia e
Destitui…‚o da Mesa Diretora da Utiliza…‚o do Plen„rio. Por ocasi‚o da quarta reuni‚o,
foram analisados os artigos 58 a 94 do Regimento Interno, que abordam os assuntos
atinentes aos L†deres e Vice L†deres. Da Composi…‚o, Competƒncia e Reuni‚o das
Comiss‹es Permanentes. Na quinta reuni‚o realizada, foram avaliados e discutidos os
artigos 95 a 139 do Regimento Interno, que tratam dos temas relativos aos Trabalhos
e Pareceres das Comiss‹es Permanentes, das Vagas, Licen…as e Impedimentos das
Comiss‹es Permanentes e, por fim das Comiss‹es Tempor„rias. J„ na sexta-reuni‚o
da Comiss‚o, foram debatidos e revisados os artigos 140 a 163 do Regimento, que
tratam especificamente das Sess‹es Legislativas Ordin„rias. englobando, por sua vez,
os temas relativos • Dura…‚o, Prorroga…‚o, Suspens‚o. Encerramento, Publicidade e
Atas das Sess‹es, assim como a Fase do Expediente. Em continuidade, na s‡tima
reuni‚o, procedeu-se a an„lise dos artigos 164 a 184 do Regimento Interno, que
abordam os assuntos atinentes • Ordem do Dia e Explica…‚o Pessoal, bem como
Sess‹es Extraordin„rias, Secretas e Solenes. Na oitava reuni‚o desenvolvida pela
Comiss‚o, foram discutidos os artigos 185 a 196 do Regimento, que tratam
especificamente da Apresenta…‚o, Recebimento. Retirada, Arquivamento,
Desarquivamento e Regime de Tramita…‚o das Proposi…‹es. Na nona reuni‚o, a
Comiss‚o analisou os artigos 197 a 217 do Regimento Interno, onde foram debatidos
os temas relacionados • Proposta de Emenda • Lei Org•nica, Projetos de Lei,
Projetos de Decretos Legislativos, Projetos de Resolu…‚o, Recursos, Substitutivos,
Emendas e Subemendas. Por ocasi‚o da d‡cima reuni‚o, foram revisados os artigos
218 a 248 do Regimento, que tratam especificamente dos Pareceres a serem
Deliberados, dos Requerimentos, Indica…‹es e Mo…‹es, do Recebimento e
Distribui…‹es das Proposi…‹es, dos Debates e Delibera…‹es, do Destaque,
Preferƒncia, Pedido de Vista e Adiamento, assim como dos Apartes, Prazos,
Encerramento e Reaberturas das Discuss‹es. Dando continuidade aos trabalhos, a
Comiss‹es realizou a d‡cima primeira reuni‚o, onde foram debatidos
pormenorizadamente os artigos 249 a 275 do Regimento. que englobam
especificamente os temas relacionados ao QuŠrum de Aprova…‚o. Encaminhamento,
Processo, Adiamento e Verifica…‚o da Vota…‚o, Declara…‚o de Voto, Reda…‚o Final,
San…‚o, Veto, Promulga…‚o e Publica…‚o das Proposi…‹es e Elabora…‚o Legislativa
Especial (CŠdigos). Na d‡cima segunda reuni‚o, procedeu-se a an„lise dos artigos
276 a 293 do Regimento Interno, que tratam do Processo Legislativo Or…ament„rio, da
Iniciativa Popular no Processo Legislativo, das Audiƒncias P‰blicas, das Peti…‹es,
Reclama…‹es Representa…‹es e da Tribuna Livre. Na d‡cima terceira reuni‚o
realizada, foram debatidos os artigos 294 a 330 do Regimento, que abordam os
assuntos como Plebiscito e Referendo, Julgamento das Contas do Prefeito e da Mesa,
Servi…os Administrativos e Livros Destinados aos Servi…os. bem como Posse,
Atribui…‹es, Direitos, Deveres, Remunera…‚o, Faltas, Licen…as, Proibi…‹es e
Incompatibilidades dos Vereadores, Uso e Tempo de Uso da Palavra e Quest‚o de
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Ordem. Em conclus‚o aos trabalhos, a Comiss‚o realizou a d‡cima quarta e ‰ltima
reuni‚o, onde foram abordados os artigos 331 a 372 do Regimento Interno, que tratam
especificamente da Extin…‚o e Cassa…‚o dos Mandatos dos Vereadores, da
Substitui…‚o e do Suplente de Vereador, do Decoro Parlamentar, da Posse,
Remunera…‚o, Licen…a, Extin…‚o e Cassa…‚o do Mandato do Prefeito e Vice-Prefeito,
e por fim, dos Precedentes Regimentais, Disposi…‹es Finais e TransitŠrias. Desse
modo, pois, a s†ntese dos trabalhos desenvolvidos pela Comiss‚o Tempor„ria de
Assuntos Relevantes concernentes • reforma e atualiza…‚o do Regimento Interno da
C•mara Municipal de Bananal. 4. Da Conclus‚o. Aproveito o ensejo, para agradecer
inicialmente ao Excelent†ssimo Presidente da Casa, Vereador Jose Eduardo Costa
Gomes de Oliveira, pelo comprometimento que tornou poss†vel, apŠs a revis‚o da Lei
Org•nica empreendida pelos vereadores da legislatura passada, a continuidade dos
trabalhos por esta Casa de Leis desta important†ssima tarefa de reforma e atualiza…‚o
do Regimento Interno, aos Nobres Vereadores que comp‹em esta Comiss‚o
Tempor„ria de Assuntos Relevantes, Vereador Luiz Mauricio Coutinho, na qualidade
de Presidente, Vereador Osvaldo Ferreira, na qualidade de Relator, subscritor deste
Parecer que vos fala, vereador Luiz Cosme Martins de Souza, na qualidade de
Membro, pelo empenho no decorrer dos trabalhos de reforma do Regimento Interno
da C•mara Municipal, em especial ao Presidente da Comiss‚o, o qual conduziu e
coordenou com maestria e seriedade todas as reuni‹es realizadas pela Comiss‚o,
aos demais Vereadores desta Casa que porventura acompanharam todo o processo
de atualiza…‚o, ao assessor jur†dico da empresa contratada, Dr. M„rcio Antunes de
Paula, que dedicou horas de seu saber jur†dico nos orientando pelas sendas da
legalidade e aperfei…oamento de nosso Regimento e, por fim, aos assessores da
Presidƒncia, Sr. Ricardo Lu†s Reis Nogueira, Dr. Flaviano Hoth de Barros e Dr. Tadeu
dos Santos Nogueira, que tamb‡m acompanharam com dedica…‚o os trabalhos
desenvolvidos pela Comiss‚o e que sempre que solicitados se colocaram a
disposi…‚o para o bom andamento dos trabalhos. Sendo este o Parecer a apresentar.
entregamos ao Poder Legislativo Municipal, com imensa satisfa…‚o e sentimento de
dever cumprido, o Regimento Interno da C•mara Municipal com as devidas altera…‹es
e atualiza…‹es promovidas pela Comiss‚o Tempor„ria de Assuntos Relevantes,
acreditando na import•ncia do trabalho e nos frutos produzidos ao longo da sua
vigƒncia.” Ato cont†nuo, colocado em discuss‚o o Projeto de Resolu…‚o n€ 01, de 30
de Abril de 2014, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora L‰cia Helena Nader
Gon…alves parabenizou o ex-Presidente da C•mara Municipal de Bananal, Sr. Antˆnio
Carlos Ramos da Silva (Godˆ), pois em sua gest‚o se iniciaram os trabalhos para a
revis‚o da Lei Org•nica Municipal e Regimento Interno da C•mara Municipal de
Bananal. Disse que esteve em tratamento de c•ncer no ano de 2013, por isso n‚o
pˆde participar ativamente das reuni‹es para a revis‚o do Regimento Interno, que
gostaria de apresentar algumas emendas, mas infelizmente esta Casa est„ sem
Procurador Jur†dico, que vai esperar o novo Procurador assumir o cargo para fazer
junto com ele algumas emendas ao Regimento Interno. Parabenizou o assessor
jur†dico da empresa contratada, Dr. M„rcio Antunes de Paula, bem como o Dr.
Flaviano Hoth de Barros, Assessor Jur†dico da Presidƒncia da C•mara Municipal de
Bananal pelas contribui…‹es e empenho dedicados • revis‚o do Regimento Interno.
Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que foi o Presidente da
Comiss‚o Tempor„ria de Assuntos Relevantes, respons„vel pelos trabalhos de
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revis‚o do Regimento Interno, que o trabalho foi „rduo, parabenizou os assessores da
Presidƒncia, Sr. Ricardo Lu†s Reis Nogueira, Dr. Flaviano Hoth de Barros e Dr. Tadeu
dos Santos Nogueira, que tamb‡m acompanharam com dedica…‚o os trabalhos
desenvolvidos pela Comiss‚o e que sempre que solicitados se colocaram a
disposi…‚o para o bom andamento dos trabalhos. Com a palavra Vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso parabenizou a Comiss‚o Tempor„ria de Assuntos
Relevantes, respons„vel pelos trabalhos de revis‚o do Regimento Interno e o corpo
t‡cnico e jur†dico da C•mara Municipal de Bananal por este trabalho realizado. Disse
que este trabalho de revis‚o do Regimento Interno desta Casa se iniciou na gest‚o do
ex-Presidente da C•mara Municipal de Bananal, Sr. Antˆnio Carlos Ramos da Silva
(Godˆ) e que foi continuado na gest‚o do atual Presidente desta Casa, Vereador Jos‡
Eduardo Costa Gomes de Oliveira (Manolo). Disse que reconhece que foi um trabalho
„rduo e que infelizmente n‚o pˆde participar das reuni‹es realizadas por motivos
pessoais. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que o trabalho de revis‚o do
Regimento Interno desta Casa se iniciou na gest‚o do ex-Presidente da C•mara
Municipal de Bananal, Sr. Antˆnio Carlos Ramos da Silva (Godˆ) e que foi continuado
na gest‚o do atual Presidente desta Casa, Vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira (Manolo). Disse que desde os anos de 2001 e 2002, quando foi Presidente
desta Casa, j„ percebia a necessidade de se revisar e reformar a Lei Org•nica do
Munic†pio de Bananal, bem como o Regimento Interno desta C•mara Municipal, para
que se adequassem • Constitui…‚o Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Disse
que fica feliz em poder ter participado deste trabalho, que as reuni‹es se iniciavam •s
19:00hs e terminavam sempre por volta das 23:00hs. Agradeceu a assessoria jur†dica
da empresa contratada para realizar a revis‚o do regimento Interno, na pessoa do Dr.
M„rcio Antunes, agradeceu tamb‡m aos assessores da C•mara Municipal de
Bananal, senhores Ricardo Luis Nogueira, Flaviano Hoth Barros e Tadeu dos Santos
Nogueira pela contribui…‚o nos trabalhos e ao vereador Luiz Maur†cio Coutinho,
Presidente da Comiss‚o Tempor„ria de Assuntos Relevantes, por ter participado de
todas as reuni‹es de discuss‚o para a revis‚o do Regimento Interno. Com a palavra
vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que hoje ‡ um dia muito
importante para esta C•mara Municipal, porque apŠs 17 anos est„ sendo feita a
revis‚o do Regimento Interno, que ‡ uma norma al‡m de contemplar os direitos e
deveres dos vereadores e partidos que comp‹em o Poder Legislativo, define a
atua…‚o das comiss‹es e disciplina os procedimentos por meio dos quais a C•mara
exercer„ suas fun…‹es legislativas, fiscalizadoras e administrativas. Colocado em
vota…‚o o Projeto de Resolu…‚o n€ 01, de 30 de Abril 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): Com a palavra Vereadora L‰cia Helena Nader Gon…alves disse
que a aprova…‚o do novo Regimento Interno vem de encontro para atender as
necessidades dos vereadores, que espera que n‚o se passem mais dezessete anos
para a prŠxima revis‚o, pois o atual Regimento Interno demorou cerca de dezessete
anos para ser revisto e atualizado. Em seguida, agradeceu a todos os envolvidos
neste trabalho de revis‚o do Regimento Interno. Disse que recebeu um convite da
Secretaria Municipal de Esportes para o evento Atleta do Futuro, que ser„ realizado
no prŠximo dia dezoito. Comentou que espera que as meninas jogadoras de futebol
sejam mais valorizadas pelo Munic†pio e sejam preparadas para competi…‹es,
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representando o Munic†pio em outras cidades pelo pa†s. Parabenizou a Secretaria
Municipal de Educa…‚o pela realiza…‚o da I Semana Cultural, na SAB, bem como
todos os professores e organizadores deste evento. Agradeceu a todos os eleitores
que votaram nos Deputados Estevam Galv‚o, Vaz de Lima e Fernando Capez,
reeleitos nestas elei…‹es de 2014. Agradeceu tamb‡m aos votos dos eleitores de
Bananal no Governador do estado de S‚o Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, reeleito nestas
elei…‹es de 2014, destacando que o Munic†pio de Bananal foi muito bem atendido por
este Governador nos ‰ltimos quatro anos. Com a palavra Vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso agradeceu ao Dr. Henrique, m‡dico que atendeu no PSF por muito
tempo, mas que agora foi embora para o Munic†pio de S‚o Jos‡ do Barreiro.
Agradeceu a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, por ter
acatado seu pedido e inclu†do nas obras da „rea de lazer Ivani Barbosa, a constru…‚o
de uma pista de skate. Sugeriu tamb‡m • Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, a constru…‚o de uma „rea de lazer no Bairro Laranjeiras,
para os jovens daquela localidade. Pediu tamb‡m • Exma. Sra. Prefeita Municipal,
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, que se fa…a uma reuni‚o com moradores do
Condom†nio Mario Covas para se tentar resolver o problema da falta de cal…amento
do referido Condom†nio. Agradeceu tamb‡m aos funcion„rios da Unidade Mista de
Sa‰de pelo eficiente atendimento das pessoas que sofreram acidentes de tr•nsito nos
‰ltimos dias no munic†pio de Bananal. Parabenizou o Assessor da Presidƒncia da
C•mara Municipal de Bananal, Sr. Tadeu dos Santos Nogueira, pelo seu anivers„rio a
ser comemorado no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues novamente pediu • Prefeita Municipal que realize uma
reuni‚o com os dirigentes de clubes de futebol para lhes explicar os motivos pelos
quais este ano n‚o foi realizado o Campeonato Amador de Futebol em Bananal. Disse
que estamos na reta final de uma campanha eleitoral presidencial, que espera que o
candidato do PSDB seja eleito, pois acredita que isto facilitaria a destina…‚o de verbas
federais para o Munic†pio de Bananal. Disse que os programas sociais do atual
Governo Federal foram criados pelo PSDB, inclusive o “Bolsa Fam†lia” ‡ uma fus‚o de
v„rios programas sociais criado pelo PSDB. Por fim, parabenizou o Assessor da
Presidƒncia da C•mara Municipal de Bananal, Sr. Tadeu dos Santos Nogueira, pelo
seu anivers„rio a ser comemorado no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza pediu • Exma. Sra. Prefeita Municipal,
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, a inclus‚o de aulas de Educa…‚o F†sica aos
s„bados, no curr†culo escolar na Escola do Rancho Grande. Parabenizou o Assessor
da Presidƒncia da C•mara Municipal de Bananal, Sr. Tadeu dos Santos Nogueira,
pelo seu anivers„rio a ser comemorado no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria.
Agradeceu aos votos dos eleitores de Bananal nos candidatos eleitos, Srs. Guilherme
Mussi e J‰nior Bozela. Com a palavra Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos disse
que em rela…‚o ao seu pedido feito anteriormente • Prefeitura Municipal de Bananal,
relativo a uma indica…‚o em que requer • Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal,
para a possibilidade de se reimplantar o “Projeto Esporte Na Escola”, que era
executado nos finais de semana na E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De Paula", no distrito de
Rancho Grande, recebeu resposta no sentido de que o Poder Executivo, atrav‡s da
Secretaria Municipal de Educa…‚o est„ realizando estudos sobre a possibilidade de
atender este pedido. Em seguida, parabenizou o Sr. Luis Antˆnio Moura de Souza, o
“Totonho da Vila”, pela linda festa em comemora…‚o ao Dia Das Crian…as realizada
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em 12 de outubro de 2014 na Vila Bom Jardim, bem como os demais organizadores
das Festas realizadas nesta data de 12 de outubro, nos outros Bairros. Parabenizou o
Munic†pio de Bananal pela aquisi…‚o do aparelho de raios-X adquirido com recursos
provenientes de emendas parlamentares. Parabenizou a todos os professores de
nosso munic†pio, pela passagem do seu dia, em 15 de outubro. Agradeceu • Exma.
Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e demais funcion„rios
municipais da equipe de obras da Prefeitura Municipal pela realiza…‚o das obras de
recupera…‚o da estrada do Sert‚o da On…a. Parabenizou o Assessor da Presidƒncia
da C•mara Municipal de Bananal, Sr. Tadeu dos Santos Nogueira, pelo seu
anivers„rio a ser comemorado no dia seguinte a esta Sess‚o Ordin„ria. Em seguida,
agradeceu e parabenizou a todos os envolvidos no trabalho de revis‚o do Regimento
Interno da C•mara Municipal de Bananal. Por fim, parabenizou o ex-Presidente da
C•mara Municipal de Bananal, Sr. Antˆnio Carlos Ramos da Silva (Godˆ), pois em
sua gest‚o se iniciaram os trabalhos para a revis‚o da Lei Org•nica Municipal e
Regimento Interno da C•mara Municipal de Bananal. Com a palavra Vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que alguns pontos do Munic†pio de Bananal ainda
est‚o necessitando de quebra molas, como a Rua Rubens de Melo e Avenida prŠxima
• Escola ZenŠbia, no Bairro Vila Bom Jardim. Parabenizou a Secretaria Municipal de
Educa…‚o pela realiza…‚o da I Semana Cultural, na SAB, bem como todos os
professores e organizadores deste evento. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio
Coutinho comentou que j„ chegou • Unidade Mista de Sa‰de o aparelho de raios-X
adquirido com recursos provenientes de emenda parlamentar destinada ao Munic†pio
de Bananal e agradeceu a todos os envolvidos nessa conquista para os moradores do
munic†pio de Bananal. Agradeceu tamb‡m • Secret„ria municipal de Sa‰de pela
distribui…‚o gratuita de prŠteses dent„rias. Comentou tamb‡m que o PSF do Bairro
Vila Bom Jardim est„ realizando exames preventivos, em comemora…‚o ao Outubro
Rosa, uma campanha voltada •s mulheres contra o c•ncer de mama. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou os Senhores
(as) Vereadores (as) para a prŠxima Sess‚o Ordin„ria dia 13 (treze) de novembro 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, 16 de outubro 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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