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

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 36 - 2014

ATA DA 36• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2014. No
dia seis do m…s de novembro de dois mil e quatorze (06/11/2014), †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 Sexta
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, Robson do
Amaral Rodrigues, Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente) e „lvaro Luiz
Nogueira Ramos. Ausentes as vereadoras Maria Aparecida Souza da Costa (2•
SecretŠria) e •rika Tereza Coitinho Affonso (1• SecretŠria). 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 ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 167/2014= solicita
do Excelentƒssimo Senhor Deputado Estadual Fernando Capez, Emenda Parlamentar,
visando reforma do Gin„sio Poliesportivo Geraldo Alckmin, reforma das escadarias do
bairro Niter…i e constru†‚o de „rea de lazer no Conjunto Habitacional Pref. Washington L
C Bruno, nas Formigas; Mo†‚o n.€ 191/2014= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Alexandre Marcos
Alvim Neves, DD. Secret„rio Municipal de Seguran†a, Tr‡nsito e Transporte de Bananal,
pelos relevantes servi†os prestados; Indica†‚o n.€ 203/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala†‚o de redutor de velocidade na rua Antˆnio Valiante;
VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 168/2014=
solicita do D.E.R. de Taubat‰, providŠncias urgentes quanto a in‹meros buracos nas
estradas das SP-64 e SP-68 em Bananal-SP; Requerimento n.€ 169/2014= solicita da
ELEKTRO, a interliga†‚o de rede de energia da rua Boa Esperan†a com a localidade
denominada TimborŠ, no bairro da Palha; Mo†‚o n.€ 198/2014= de congratula†Œes e
aplausos, ao Exmo. Sr. Antˆnio Luiz Colucci, DD. Presidente da APRECESP, pelo
excelente trabalho realizado frente a Entidade; Mo†‚o n.€ 199/2014= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Manoela da Cunha Garcia; Mo†‚o n.€ 200/2014= de pesar, pelo
falecimento da “Sra. Tinha”; Indica†‚o n.€ 204/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, reparos na balan†a digital do centro m‰dico da “Cooperativa” e ainda aquisi†‚o
de equipamentos para o setor de fisioterapia; Indica†‚o n.€ 205/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, servi†os de cal†amento na rua Benedito Novais, na Palha e ainda
instala†‚o de lumin„rias na mesma rua e tamb‰m na rua Nelson da Silva, no mesmo
bairro; Indica†‚o n.€ 206/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi†os de
patrolamento na estrada rural da Mangueira; Indica†‚o n.€ 207/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, servi†os de patrolamento na estrada rural que d„ acesso ao
restaurante da Rosaria e Betinho (R. Grande) e ainda servi†os de limpeza das “bocas de
lobo” na referida estrada; Indica†‚o n.€ 208/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instala†‚o urgente do port‚o lateral da E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P.
FERREIRA", na Vila Bom Jardim; Indica†‚o n.€ 209/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, realiza†‚o de servi†os de limpeza, pintura e coloca†‚o do nome “Pref.
Washington L C Bruno” no portal da cidade, e ainda servi†os de paisagismo nos canteiros
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e coloca†‚o de ilumina†‚o; 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 : Requerimento n.€
170/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa†Œes quanto as providŠncias
tomadas com rela†‚o aos veƒculos do transporte escolar municipal, ap…s reuni‚o
realizada na C‡mara Municipal da Est‡ncia Turƒstica de Bananal no dia 23/10/2014;
Mo†‚o n.€ 194/2014= de aplausos, a toda Equipe da UMS Mons. Cid Fran†a Santos, pelo
eficiente pronto atendimento no dia 28/10/2014, socorrendo um motociclista e um ciclista,
os quais se envolveram em um grave acidente de tr‡nsito; Mo†‚o n.€ 195/2014= de
aplausos, a CIA ART IN CENA, pela apresenta†‚o da pe†a teatral “A mulher que tudo se
mete”; Mo†‚o n.€ 196/2014= de aplausos, ao funcion„rio p‹blico municipal Sr. Manoel
Queiroz, pelos relevantes servi†os prestados; Mo†‚o n.€ 197/2014= de aplausos, a
AgŠncia Kero Maneg Brasil, a Neila Cal†ados Artes e Presentes, a Mirela Rodrigues (Tiko
e Teka) e a toda equipe envolvida, pela realiza†‚o e sucesso do Concurso Miss Bananal;
Indica†‚o n.€ 210/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala†‚o de redutor
de velocidade na rua Antonio Gavi‚o; V E R E A D O R L U I Z C O S M E M A R T I N S D E S O U Z A :
Mo†‚o n.€ 189/2014= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Pedro Luis Gon†alves, pelos seus 80 anos
de idade, que ser„ comemorado em 11/11/2014; Mo†‚o n.€ 190/2014= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Mussi, por sua reelei†‚o no pleito de 2014;
Indica†‚o n.€ 202/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi†os de reparos e
manuten†‚o na “Casa de Pedra” localizada na SP-68, em Rancho Grande, logo ap…s a
empresa Rica; V E R E A D O R Á L V A R O L U I Z N O G U E I R A R A M O S : Mo†‚o n.€ 192/2014=
de aplausos, a Sra. Marcia Rimoli Pires, DD. Diretora da Creche Dr. Ubaldo, e aos
funcion„rios Laura, Sarah, Lucin‰ia, J‹lia, Vania de F„tima, Vania Val‰ria, K„tia, Tereza,
Aloƒsio e Lƒvia, pelos relevantes servi†os prestados na Creche; Mo†‚o n.€ 193/2014= de
aplausos, aos funcion„rios municipais Jorge Roberto Gon†alves Quindeler e Willian
Vitorino dos Santos, que mesmo em dias de folga, prestaram servi†o no dia 28/10/2014,
quando houve s‰rio acidente, envolvendo jovens de Bananal; Indica†‚o n.€ 211/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala†‚o de redutores de velocidade na av.
C‰sar Augusto Gon†alves; Indica†‚o n.€ 212/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instala†‚o de redutor de velocidade na rua Rodolfo Valentim Bastos; Indica†‚o
n.€ 213/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, demarca†‚o de faixa de
pedestres na rua Rodolfo Valentim Bastos; Indica†‚o n.€ 214/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi†os de reforma na escola rural Emiliano Sabino, no Sert‚o dos
Coqueiros; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo†Œes apresentadas sujeitos
a delibera†‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora L‹cia
Helena Nader Gon†alves agradeceu a presen†a dos estudantes universit„rios nesta
Sess‚o Ordin„ria, dizendo a eles que na data de ontem j„ foi feita uma reuni‚o para se
discutir o problema do transporte escolar. Disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Eng. Antˆnio Moreira J‹nior, DD. Diretor
Da 6.• Divis‚o Regional De Taubat‰ – D.E.R. /DR 6, solicitando providŠncias urgentes
com o relacionado abaixo: 1 buraco na curva, descendo o Hotel Fazenda TrŠs Barras,
logo ap…s a rotat…ria, sentido Barra Mansa-RJ x Bananal-SP (SP-68); 2 buracos, sendo
um de cada lado da cabeceira da ponte, logo ap…s a rotat…ria, sentido Bananal-SP x Barra
Mansa-RJ (SP-64); 2 buracos enormes na SP-68, sendo um ap…s a rotat…ria, sentido
Bananal-SP x distrito de Rancho Grande, e outro mais adiante, nas proximidades do Sƒtio
localizado ap…s a entrada da “Fazenda 57”. Em seguida, disse que j„ foi publicado o edital
da licita†‚o para a escolha da empresa que realizar„ as obras de recupera†‚o da rodovia
SP-68. Disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Ilmo. Sr. Milton Ara‹jo Pontes, DD. Consultor Institucional - Elektro,
solicitando com urgŠncia a interliga†‚o de rede de energia el‰trica da rua Boa Esperan†a
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com a localidade denominada TimborŠ, no bairro da Palha, nas proximidades da rua
Benedito Novais. A ilumina†‚o p‹blica neste local termina na rua Boa Esperan†a, n‚o
adentrando ao TimborŠ, compreendendo apenas 150 metros, onde d„ continuidade das
residŠncias, com in‹meros moradores que precisam conviver com a rua escura, causando
com isso transtornos ‘ essas pessoas. Em seguida, disse que apresentou uma Mo†‚o De
Congratula†Œes e Aplausos ao Exmo. Sr. Antˆnio Luiz Colucci, DD. Presidente da
APRECESP (Associa†‚o das Prefeituras das Cidades Est‡ncia do Estado de S‚o Paulo),
pelo excelente trabalho realizado frente ‘ Entidade, com muito profissionalismo,
dedica†‚o e respeito, desenvolvendo a†Œes imediatas na representa†‚o dos interesses e
trabalhos pelo desenvolvimento turƒstico das cidades est‡ncia no litoral e interior paulista,
que atualmente congrega 70 est‡ncias, divididas entre: balne„rias, clim„ticas,
hidrominerais e turƒsticas. Disse tamb‰m que apresentou uma “Mo†‚o De Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Manoela Da Cunha Garcia, ocorrido recentemente. Comentou, em
seguida, que apresentou uma “Mo†‚o De Pesar”, pelo falecimento da “Sra. Tinha”,
ocorrido recentemente. Em seguida, disse que apresentou uma indica†‚o, solicitando ‘
Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade urgente de se realizar
reparos na balan†a digital do centro m‰dico da “Cooperativa” e ainda aquisi†‚o de
equipamentos para o setor de fisioterapia, pois o profissional que atende os pacientes
est„ praticamente sem recursos em equipamentos, comprometendo desta forma, a
recupera†‚o das mobilidades dos pacientes de fisioterapia. Disse tamb‰m que
apresentou uma indica†‚o em que pede ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se realizar servi†os de cal†amento na rua Benedito Novais, no
bairro da Palha, e ainda, junto a Elektro, providenciar a instala†‚o de hastes e lumin„rias
tamb‰m na referida rua, onde j„ existem os postes de energia. Indico ainda para a
necessidade de se providenciar 1 (uma) haste com lumin„ria na rua Nelson da Silva, nas
proximidades da quadra poliesportiva do mesmo bairro. Vale salientar que os moradores
de ambas as ruas pagam seus IPTU’s em dia, por isso merecem tal benefƒcio. Comentou
tamb‰m sobre uma indica†‚o apresentada em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar servi†os de patrolamento, com
m„quina niveladora, na estrada rural da Mangueira. A referida estrada ‰ utilizada
diariamente para o transporte de leite e alunos, al‰m do forte turismo na Fazenda Luanda.
Disse tamb‰m que apresentou uma indica†‚o solicitando ‘ Excelentƒssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar servi†os de patrolamento, com
m„quina niveladora, na estrada rural que d„ acesso ao restaurante da Rosaria e Betinho
(Distrito de Rancho Grande). Indico ainda para a necessidade de se realizar servi†os de
limpeza das “bocas de lobo” na referida estrada. Em seguia, comentou que apresentou
uma indica†‚o solicitando ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar urgente o port‚o da lateral esquerda da E.M.E.F. "Prof.•
Zen…bia P. Ferreira", na Vila Bom Jardim. Verifiquei que no local onde ser„ instalado o
port‚o, j„ se encontra o material para a realiza†‚o da obra. Ent‚o, por que tanta demora?
Disse tamb‰m que apresentou uma indica†‚o em que requer da Excelentƒssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar servi†os de limpeza, pintura e
coloca†‚o do nome “Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno” no Portal da Cidade.
Indico ainda para a necessidade de se colocar ilumina†‚o no Portal e realizar servi†os de
paisagismo nos canteiros pr…ximos. Tais servi†os s‚o necess„rios devido a grande
import‡ncia do portal de entrada de uma cidade, especialmente na nossa querida
Bananal, que ‰ uma Est‡ncia Turƒstica, visitada frequentemente por in‹meras pessoas de
todo o Brasil. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
apresentou um requerimento ao Excelentƒssimo Deputado Estadual, senhor Fernando
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Capez, solicitando uma emenda parlamentar para atender a reforma do Gin„sio
Poliesportivo Geraldo Alckmin, reforma das escadarias do Bairro Niter…i e constru†‚o de
uma „rea de lazer no Condomƒnio Washington Luiz de Carvalho Bruno no Bairro das
Formigas. Em seguida, disse que apresentou uma indica†‚o onde solicita ‘
Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar um redutor
de velocidade (quebra-molas) na Rua Antˆnio Valiante, logo ap…s a ponte Lee Costa
Cabral, pois os veƒculos adquirem velocidade no aclive antes da ponte, passando em alta
velocidade pela referida rua. Disse, ainda, que apresentou uma Mo†‚o De Aplausos ao
Ilmo. Sr. Alexandre Marcos Alvim Neves, DD. Secret„rio Municipal de Seguran†a,
Tr‡nsito e Transporte de Bananal, pelos relevantes servi†os prestados frente ‘ Secretaria,
demonstrando muita competŠncia, profissionalismo e responsabilidade, procurando
atender da melhor forma possƒvel ‘s necessidades do municƒpio, mesmo diante de
diversas dificuldades. Em seguida, comentou brevemente sobre um requerimento
apresentado h„ algum tempo pedindo informa†Œes sobre os valores recolhidos pela
empresa Souza Compec Engenharia, referente ao ISS sobre os valores das medi†Œes da
obra realizada na Rodovia SP-247 e que ainda n‚o recebeu resposta sobre esse
requerimento, dizendo ainda, que esses valores recolhidos para o Municƒpio a tƒtulo de
ISS poderiam ser utilizados para solucionar a quest‚o do transporte dos alunos
universit„rios de Bananal. Com a palavra vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira parabenizou e deu boas vindas ao novo servidor desta C‡mara Municipal, o
Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo efetivo de Consultor Jurƒdico e
agradeceu ‘ Doutora Sarah Soares Ferreira Rodrigues pelos servi†os prestados enquanto
ocupou o referido cargo por quase dois anos. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza tamb‰m parabenizou e deu boas vindas ao novo servidor desta C‡mara
Municipal, o Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo efetivo de Consultor
Jurƒdico. Em seguida, disse que os vereadores est‚o juntos e empenhados para tentar
solucionar o problema do transporte dos estudantes universit„rios. Disse tamb‰m que
apresentou uma Mo†‚o De Aplausos ao Ilmo. Sr. Pedro Luis Gon†alves, pelos seus 80
anos de idade, que ser„ comemorado em 11 de novembro pr…ximo. Comentou tamb‰m
que apresentou uma Mo†‚o De Aplausos ao Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme
Mussi, por sua reelei†‚o no pleito de 2014. Disse tamb‰m que apresentou uma indica†‚o
solicitando ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
realizar servi†os de reparos e manuten†‚o na “Casa de Pedra”, localizada na SP-68, em
Rancho Grande, logo ap…s a Empresa Rica. A referida casa foi utilizada antigamente
como Posto Policial (antiga estrada Rio – S‚o Paulo), tendo um grande valor hist…rico
para os moradores locais, como o Sr. Silvio Jos‰ Pereira, um dos mais antigos da
localidade, al‰m de ser praticamente um “cart‚o postal”, pois diversas pessoas que
passam pela estrada, param para registrar uma foto em frente ‘ casa de pedra. Por fim,
parabenizou a Excelentƒssima Secret„ria Municipal de Sa‹de, Sr• Sarah Oliveira Carvalho
Bruno pela aquisi†‚o do aparelho de raios-X para o municƒpio de Bananal. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira iniciou suas palavras ressaltando que o novo hor„rio de inƒcio
das SessŒes Ordin„rias desta C‡mara Municipal agora ‰ ‘s 19h00min. Disse que
infelizmente a Prefeitura Municipal n‚o tem respondido de forma satisfat…ria os
requerimentos apresentados pelos vereadores, que seu requerimento relativo ‘
implanta†‚o do Banco do Povo no Municƒpio de Bananal tamb‰m n‚o foi respondido. Um
outro requerimento que n‚o foi atendido foi aquele referente ‘s mudan†as no C…digo
Tribut„rio Municipal de Bananal para que o mesmo se adequasse ‘s novas regras
aplic„veis ‘ tributa†‚o das atividades dos microempreendedores individuais. Que um
requerimento onde solicitava a constru†‚o de um muro no Morro da Caixa D’„gua visando
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aumentar a seguran†a dos moradores daquela localidade tamb‰m n‚o foi respondido de
forma satisfat…ria. Disse que fica feliz com a publica†‚o do edital de licita†‚o para as
obras de recupera†‚o da rodovia SP-68 e que a rodovia SP-247 j„ est„ com as obras
quase finalizadas e que ficou muito boa, que essa era uma obra que muitos vereadores
atuais e passados lutaram para que ocorresse. Disse tamb‰m que em sua ‰poca de
faculdade fez uso do transporte escolar que levava os estudantes universit„rios do
Municƒpio de Bananal at‰ Barra Mansa, que atualmente suas duas filhas tamb‰m fazem
uso deste transporte, que a Prefeitura Municipal de Bananal n‚o pode retirar esse
transporte dos alunos porque a educa†‚o deve ser uma prioridade para o Municƒpio, que
muitos alunos dependem desse transporte para cursarem a faculdade e que os
estudantes podem contar com os vereadores para solucionar este problema. Com a
palavra Vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou e deu boas vindas ao novo
servidor desta C‡mara Municipal, o Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo
efetivo de Consultor Jurƒdico e agradeceu ‘ Doutora Sarah Soares Ferreira Rodrigues
pelos servi†os prestados enquanto ocupou o referido cargo por quase dois anos. Em
seguida, disse que apresentou uma Mo†‚o de Aplausos ‘ Sra. Marcia Rimoli Pires, DD.
Diretora da Creche Dr. Ubaldo, e aos funcion„rios Laura, Sarah, Lucin‰ia, J‹lia, Vania de
F„tima, Vania Val‰ria, K„tia, Tereza, Aloƒsio e Lƒvia, pelo carinho, amor e dedica†‚o para
com as crian†as da referida Creche. Disse tamb‰m que apresentou uma Mo†‚o de
Aplausos aos funcion„rios municipais Jorge Roberto Gon†alves Quindeler e Willian
Vitorino dos Santos, que mesmo em seus dias de folga, prestaram servi†o no dia
28/10/2014, quando houve um s‰rio acidente, envolvendo jovens de Bananal. Aproveito
ainda a oportunidade para deixar meus sinceros agradecimentos a toda equipe de
funcion„rios que estavam de plant‚o na Unidade Mista de Sa‹de neste dia, oferecendo
um pronto atendimento imprescindƒvel aos jovens acidentados. Comentou tamb‰m que
apresentou uma indica†‚o em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se instalar redutores de velocidade (quebra-molas) na Av. C‰sar
Augusto Gon†alves nas cabeceiras da Ponte Leopoldo de Souza Breve, em ambos os
sentidos. Vale salientar que este ‰ um pedido da comunidade local, a qual est„
preocupada com os veƒculos que transitam em alta velocidade na avenida. Disse tamb‰m
que apresentou uma indica†‚o ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se instalar redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Rodolfo
Valentim Bastos e uma outra indica†‚o para a necessidade de se demarcar faixa de
pedestres na Rua Rodolfo Valentim Bastos, entre as lojas do Sr. Romero (Cantinho das
Flores) e do Sr. Marcio. Vale salientar que este ‰ um pedido da comunidade local, a qual
est„ preocupada com os veƒculos que transitam em alta velocidade na referida rua.
Comentou tamb‰m que apresentou uma indica†‚o em que requer ‘ Excelentƒssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar servi†os de reforma na
Escola Rural Emiliano Sabino, pois a mesma est„ em prec„rias condi†Œes, e atualmente
atende os alunos do Sert‚o dos Coqueiros. Com a palavra vereador Luiz Maurƒcio
Coutinho parabenizou e deu boas vindas ao novo servidor desta C‡mara Municipal, o
Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo efetivo de Consultor Jurƒdico. Em
seguida, parabenizou o vereador Robson pela Mo†‚o de Aplausos apresentada ao Ilmo.
Sr. Alexandre Marcos Alvim Neves, DD. Secret„rio Municipal de Seguran†a, Tr‡nsito e
Transporte de Bananal, pelos relevantes servi†os prestados frente ‘ Secretaria. Disse que
a Comiss‚o de Sa‹de, Educa†‚o, Cultura, Lazer e Turismo desta C‡mara Municipal, da
qual faz parte, realizou reuni‚o no ‹ltimo dia 23 de outubro para discutir assuntos
inerentes ao transporte escolar municipal e que, por isso, apresentou nesta Sess‚o um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
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Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa†Œes quanto as
providŠncias tomadas, com rela†‚o aos veƒculos do transporte escolar municipal, depois
da reuni‚o realizada na C‡mara Municipal da Est‡ncia Turƒstica de Bananal no dia 23 de
outubro, com o Secret„rio Municipal de Educa†‚o, Secret„rio Municipal de Transporte e
Jurƒdico do municƒpio. Disse tamb‰m que no pr…ximo dia 20 de dezembro, com o t‰rmino
das aulas nas universidades dos municƒpios vizinhos, o ˆnibus que faz o transporte dos
alunos universit„rios de Bananal ser„ paralisado para manuten†‚o e que espera que a
Prefeitura Municipal n‚o retire esse transporte dos alunos, que os vereadores est‚o
empenhados em ajudar a solucionar este problema. Em seguida, comentou sobre uma
indica†‚o apresentada ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade
de se instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Antˆnio Gavi‚o, que d„
acesso ‘ localidade denominada “Chico Leme”. Vale salientar que este ‰ um pedido da
comunidade local, a qual est„ preocupada com os veƒculos que transitam em alta
velocidade na referida rua. Comentou brevemente sobre uma Mo†‚o de Aplausos
apresentada ‘ toda equipe da Unidade Mista de Sa‹de Monsenhor Cid Fran†a Santos,
pelo eficiente pronto atendimento no dia 28 de outubro do ano em curso, socorrendo um
motociclista e um ciclista, os quais se envolveram num grave acidente de tr‡nsito. Pude
presenciar neste dia a forma que foram conduzidos os trabalhos de socorro a esses
pacientes acidentados, em especial a eficiŠncia e profissionalismo dos m‰dicos: Dr.
Marcos Micelli e Dr. Evandro, das enfermeiras Rita Ven‡ncio e Bruna Dias, e de toda
equipe que estava de plant‚o naquele dia. Mesmo com poucos recursos que nossa
Unidade dispŒe, estes profissionais fizeram prevalecer o amor e a dedica†‚o pela
profiss‚o que abra†aram, por isso deixo registrado nesta Casa meus sinceros aplausos e
agradecimentos a essas pessoas. Em seguida, comentou sobre uma Mo†‚o de Aplausos
apresenta ‘ Cia Art In Cena, pela apresenta†‚o da pe†a teatral “A mulher que tudo se
mete”, nos dias 01 e 02 de novembro, do corrente ano, no Centro Cultural Carlos
Cheminand, com dire†‚o do Diretor e Ator Henrique Ribeiro e grande elenco. A pe†a
apresentada foi um sucesso! Com certeza deram o seu melhor, pois vƒamos no olhar do
p‹blico, a admira†‚o e o prazer com que assistiam ao espet„culo. Disse tamb‰m que
apresentou uma Mo†‚o de Aplausos ao funcion„rio p‹blico municipal Sr. Manoel Queiroz,
popularmente conhecido como “Manezinho”, pela dedica†‚o nos servi†os de limpeza e
conserva†‚o do “Cemit‰rio Municipal do Alto”, dentro das limita†Œes e condi†Œes que lhe
‰ oferecido. Por fim, teceu breves coment„rios sobre uma Mo†‚o De Aplausos
apresentada ‘ AgŠncia Kero Maneg Brasil, a Neila Cal†ados Artes e Presentes, a Mirela
Rodrigues (Tico e Teka) e a toda equipe envolvida, pela realiza†‚o e sucesso do
Concurso Miss Bananal, ocorrido recentemente. Parab‰ns a todos os envolvidos no
evento, que mesmo diante de dificuldades diversas, fizeram prevalecer ‘ vontade de
realizar um belƒssimo evento em nossa cidade, o qual com certeza despertaram sonhos
em crian†as e adolescentes. Aproveito ainda a oportunidade para parabenizar todos os
vencedores do Concurso. Colocados em vota†‚o os requerimentos e mo†Œes, 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 constou: Projeto de Emenda
Modificativa n€ 01 ao Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014 (autoria: vereadora
L‹cia Helena Nader Gon†alves); Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014 –
dispŒe sobre a Lei Or†ament„ria Anual (LOA), exercƒcio 2015; Projeto de Decreto
Legislativo n€ 030, de 12 de setembro de 2014 (Autoria: vereadora L‹cia Helena Nader
Gon†alves) – dispŒe sobre a concess‚o de Diploma da Ordem do M‰rito Municipal ‘
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senhora Maria Elisabeth Brum Gon†alves Gomes. Ato contƒnuo, o Presidente colocou em
vota†‚o o requerimento de urgŠncia especial apresentado pelos vereadores Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira, “lvaro Luiz Nogueira Ramos e Luiz Cosme Martins de
Souza para a inclus‚o na Ordem do Dia do Projeto de Lei n€ 39, de 29 de outubro de
2014 – “dispŒe sobre refor†o de dota†Œes or†ament„rias por suplementa†‚o e d„ outras
providŠncias que especifica” e do Projeto de Lei n€ 40, de 06 de novembro de 2014 –
“dispŒe sobre a abertura de cr‰dito adicional especial no or†amento vigente e d„ outras
providŠncias”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
nomeada a vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves como relatora especial destes
Projetos de Lei que entraram na Pauta como urgŠncia 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€ 39, de 29 de outubro
de 2014 – “dispŒe sobre refor†o de dota†Œes or†ament„rias por suplementa†‚o e d„
outras providŠncias que especifica”. Com a palavra a Relatora Especial, vereadora L‹cia
Helena Nader Gon†alves disse que acompanha o Parecer Jurƒdico referente a este
Projeto de lei, que se trata de uma proposi†‚o que dispŒe sobre refor†o de dota†Œes
or†ament„rias por suplementa†‚o para manter as a†Œes b„sicas na „rea de sa‹de,
reunindo o montante de R$ 63.000,00 (sessenta e trŠs mil reais), e que ‰ favor„vel ‘
aprova†‚o deste projeto de lei. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que se
trata de uma suplementa†‚o, um remanejamento de verbas dentro da pr…pria estrutura
or†ament„ria no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e trŠs mil reais). Que ‰ pr„tica cont„bil
que depende de autoriza†‚o do Poder Legislativo para a Prefeitura Municipal fazer estas
despesas. Colocado em vota†‚o o Projeto de Lei n€ 39, de 29 de outubro de 2014, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 40, de 06
de novembro de 2014 – “dispŒe sobre a abertura de cr‰dito adicional especial no
or†amento vigente e d„ outras providŠncias”, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora
L‹cia Helena Nader Gon†alves disse que este projeto de lei solicita permiss‚o legislativa
para a abertura de cr‰dito adicional especial no valor de R$ 129.415,20, n‚o prevista no
or†amento vigente, para a execu†‚o do Programa Estadual de Prote†‚o B„sica. Em
seguida, leu o Parecer Jurƒdico emitido sobre este Projeto de Lei, dizendo ser favor„vel ‘
sua aprova†‚o. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que o projeto anterior se
tratava de suplementa†‚o, de remanejamento de verbas, mas que este projeto de lei em
discuss‚o trata de abertura de cr‰dito adicional especial no or†amento vigente, porque
n‚o havia previs‚o dele no atual or†amento, a ser aplicado no fundo de AssistŠncia
Social. Colocado em vota†‚o o Projeto de Lei n€ 40, de 06 de novembro de 2014, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em primeiro turno, o Projeto
de Emenda Modificativa n€ 01 ao Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014, de
autoria da vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves explicou que este projeto de emenda
modificativa visa a redu†‚o do percentual de abertura de cr‰dito adicional especial no
or†amento do Poder Executivo, na Lei Or†ament„ria do Municƒpio, dos atuais 20% para
15%. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que inicialmente n‚o concordava
com esta redu†‚o do percentual m„ximo de abertura de cr‰dito adicional especial, que
antigamente esse percentual era de 100%, o que representava um cheque em branco
para o chefe do Executivo alterar o Or†amento Municipal, que no ano passado este
percentual foi reduzido para 20%, com base em um emenda apresentada pela vereadora
L‹cia Nader e que este ano, esta mesma vereadora est„ propondo uma redu†‚o deste
percentual para 15%, que concorda com esta emenda, pois acredita que o Poder
Legislativo deve fiscalizar e estar sempre atento a este remanejamento de verbas
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p‹blicas, que quando se faz um or†amento, deve ser observado e previsto onde se gasta
mais, observar o Plano Plurianual (PPA), e a Lei de Diretrizes Or†ament„rias (LDO), para
depois se fazer a Lei Or†ament„ria Anual (LOA), que deve ser feita esta previs‚o da
melhor maneira possƒvel para se evitar a necessidade de posteriores aberturas de
cr‰ditos adicionais especiais no or†amento municipal. Com a palavra vereador Luiz
Maurƒcio Coutinho parabenizou a vereadora L‹cia Nader pela iniciativa de propor esta
emenda modificativa e disse que isto favorece a transparŠncia dos gastos do Poder
Executivo. Com a palavra vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou a
todos os vereadores e disse que este tipo de altera†‚o na lei or†ament„ria beneficia o
Poder Executivo. Colocado em vota†‚o, em primeiro turno, o Projeto de Emenda
Modificativa n€ 01 ao Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014, de autoria da
vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o, em primeiro turno, o Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de
2014 – dispŒe sobre a Lei Or†ament„ria Anual (LOA), exercƒcio 2015, solicitou e fez uso
da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira disse que este or†amento ‰ para o exercƒcio de
2015, que foram feitas as audiŠncias p‹blicas, foram realizadas v„rias discussŒes sobre
este projeto de lei, que acredita que o or†amento apresentado pelo Poder Executivo est„
dentro da realidade do Municƒpio de Bananal, que poder„ haver mais ou menos
arrecada†‚o porque a Lei Or†ament„ria apresenta apenas uma previs‚o, que estes
recursos previstos s‚o dinheiro p‹blico, do povo, e, portanto deve ser revertido para o
povo, e que os vereadores devem sempre fiscalizar o uso destes recursos p‹blicos. Com
a palavra vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves disse que fica feliz, pois suas
emendas apresentadas ‘ Lei Or†ament„ria para o exercƒcio de 2014 j„ foram incluƒdas
nesta Lei Or†ament„ria de 2015, dentre elas o embutimento de fios, telef‰rico, dentre
outras, e que agradece ‘ Prefeita Municipal por acatar estas suas emendas. Em aparte,
vereador Osvaldo Ferreira disse que sua emenda proposta na Lei Or†ament„ria de 2014
referente ‘ destina†‚o de 6% do Imposto de Renda ao Fundo da Crian†a e do
Adolescente tamb‰m j„ veio previsto neste Or†amento para 2015. Colocado em vota†‚o,
em primeiro turno, o Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014 – dispŒe sobre a Lei
Or†ament„ria Anual (LOA), exercƒcio 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 030, de 12 de setembro de
2014 (Autoria: vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves) – dispŒe sobre a concess‚o de
Diploma da Ordem do M‰rito Municipal ‘ senhora Maria Elisabeth Brum Gon†alves
Gomes, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves leu a
justificativa do Projeto de Decreto Legislativo em tela e pediu aos demais vereadores sua
aprova†‚o. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a vereadora L‹cia
Helena Nader Gon†alves pela iniciativa, disse que a senhora Maria Elisabeth Brum
Gon†alves Gomes, conhecida como Beth dos Coqueiros ‰ uma pessoa maravilhosa, que
cede o espa†o de sua fazenda todos os anos para a recep†‚o dos romeiros e ‰ de famƒlia
tradicional do Municƒpio de Bananal. Colocado em vota†‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 030, de 12 de setembro de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Ato contƒnuo, 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 iniciou suas palavras parabenizando o
novo servidor desta C‡mara Municipal, o Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o
cargo efetivo de Consultor Jurƒdico. Em seguida, disse que estava voltando do Municƒpio
de Barra Mansa quando viu um bambuzeiro caƒdo pr…ximo ‘ empresa Plenaplan, que
uma equipe de obras do DER estava trabalhando naquele local para a retirada deste
bambuzeiro. Disse que esteve visitando as obras na rodovia SP-247, que est„ ficando
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uma rodovia muito boa, que este era um sonho de muitos vereadores e que lutou pela
realiza†‚o desta obra desde seu primeiro mandato, no ano de 2001. Disse que as obras
de recupera†‚o da rodovia estadual SP-68 muito em breve ser‚o iniciadas, pois j„ foi
publicado o edital de licita†‚o para a escolha da empresa que realizar„ estas obras. Disse
tamb‰m que recentemente os taxistas que trabalham em Bananal foram notificados pelo
Minist‰rio P‹blico devido ‘s den‹ncias de irregularidades nas concessŒes dos pontos de
taxi do Municƒpio, que ficou sabendo que a Prefeitura Municipal ir„ recolher os pontos de
taxi e licita-los, que n‚o concorda com essa solu†‚o, pois se corre o risco de alguma
cooperativa de taxi de outro Municƒpio ganhar esta licita†‚o e os taxistas de Bananal
ficarem sem seu trabalho e seu sustento. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de
Souza agradeceu a equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pela limpeza
realizada nas Ruas Antˆnio Gerv„sio do Nascimento, Otaviano Vani e demais ruas e
bueiros que foram limpos. Agradeceu tamb‰m ‘ equipe da Unidade Mista de Sa‹de
Monsenhor Cid Fran†a Santos, pelo eficiente pronto atendimento no dia 28 de outubro do
ano em curso, socorrendo um motociclista e um ciclista, os quais se envolveram num
grave acidente de tr‡nsito. Por fim, comentou que a carreta da mamografia vir„ realizar
atendimentos no Municƒpio de Bananal, entre os meses de dezembro de 2014 e janeiro
de 2015. Com a palavra Vereadora L‹cia Helena Nader Gon†alves parabenizou o
vereador Robson do Amaral Rodrigues pela iniciativa de apresentar uma Mo†‚o De
Aplausos ao Ilmo. Sr. Alexandre Marcos Alvim Neves, DD. Secret„rio Municipal de
Seguran†a, Tr‡nsito e Transporte de Bananal, pelos relevantes servi†os prestados frente
‘ Secretaria, demonstrando muita competŠncia, profissionalismo e responsabilidade,
procurando atender da melhor forma possƒvel ‘s necessidades do municƒpio, mesmo
diante de diversas dificuldades. Comentou que ainda n‚o chegou a esta C‡mara
Municipal o projeto de lei municipal que institui o Plano de Saneamento B„sico de
Bananal. Disse tamb‰m que o mŠs passado foi o mŠs de “outubro rosa”, uma campanha
nacional para a conscientiza†‚o das mulheres quanto ‘ preven†‚o do c‡ncer de mama e
que este mŠs, a campanha ‰ voltada para os homens, ‰ o mŠs “novembro azul”,
destinada ‘ preven†‚o do c‡ncer de pr…stata. Parabenizou a DD. Secret„ria Municipal de
Sa‹de, Sr• Sarah Oliveira Carvalho Bruno pela instala†‚o do novo aparelho de raios-X na
Unidade Mista de Sa‹de de Bananal e pela disponibiliza†‚o de um dia voltado
exclusivamente ‘ realiza†‚o de exames de ultrassom. Comentou tamb‰m que a carreta
da mamografia vir„ realizar atendimentos no Municƒpio de Bananal, entre os meses de
dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Parabenizou a equipe da Unidade Mista de Sa‹de
Monsenhor Cid Fran†a Santos, pelo eficiente pronto atendimento no dia 28 de outubro do
ano em curso, socorrendo um motociclista e um ciclista, os quais se envolveram num
grave acidente de tr‡nsito. Por fim, parabenizou e deu boas vindas ao novo servidor desta
C‡mara Municipal, o Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo efetivo de
Consultor Jurƒdico e agradeceu ‘ Doutora Sarah Soares Ferreira Rodrigues pelos
servi†os prestados enquanto ocupou o referido cargo por quase dois anos. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou e deu boas vindas ao novo servidor desta
C‡mara Municipal, o Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo efetivo de
Consultor Jurƒdico, ressaltando que o pouco tempo em que esteve com ele, j„ pˆde
perceber sua capacidade e sua competŠncia profissional. Parabenizou a equipe da
Unidade Mista de Sa‹de Monsenhor Cid Fran†a Santos, pelo eficiente pronto atendimento
no dia 28 de outubro do ano em curso, socorrendo um motociclista e um ciclista, os quais
se envolveram num grave acidente de tr‡nsito. Disse que o Bairro Recanto Verde precisa
ser legalizado para que a empresa Sabesp possa realizar naquele local a instala†‚o dos
servi†os b„sicos de saneamento, que esta regulariza†‚o depende da Prefeitura Municipal,
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mas que infelizmente ainda n‚o ocorreu. Com a palavra Vereador “lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que h„ algum tempo fez uma indica†‚o ‘ Prefeitura Municipal de Bananal
referente ‘ aquisi†‚o de uniformes para os servidores p‹blicos municipais, mas que esta
indica†‚o n‚o foi respondida e os servidores continuam sem uniformes para trabalhar e
refor†ou o pedido para que o Poder Executivo realize licita†‚o para aquisi†‚o destes
uniformes. Disse que concorda com as palavras do vereador Robson na quest‚o
referente ao problema dos taxistas, que os vereadores est‚o empenhados na solu†‚o
deste problema. Agradeceu ‘ equipe da Unidade Mista de Sa‹de Monsenhor Cid Fran†a
Santos, pelo eficiente pronto atendimento no dia 28 de outubro do ano em curso,
socorrendo um motociclista e um ciclista, os quais se envolveram num grave acidente de
tr‡nsito, principalmente a DD. Secret„ria Municipal de Sa‹de, Sr• Sarah Oliveira Carvalho
Bruno e as funcion„rias Matilde e Romana pelos servi†os prestados frente ‘ Secretaria
Municipal de Sa‹de. Pediu tamb‰m ‘ Prefeitura Municipal de Bananal que realize a
conclus‚o das obras na estrada rural do Rodriguinho, pois os moradores daquela
localidade agradeceram as obras realizadas, mas pedem que sejam concluƒdos os
trabalhos, pois a equipe de obras n‚o concluiu as obras e foi para outra localidade. Em
seguida, parabenizou e deu boas vindas ao novo servidor desta C‡mara Municipal, o
Doutor Fl„vio Correa Coutinho, que assumiu o cargo efetivo de Consultor Jurƒdico.
Comentou que j„ foi determinado judicialmente que a Sabesp promova as obras de
saneamento b„sico no Bairro Recanto Verde. Com a palavra Vereador Jos‰ Eduardo
Costa Gomes de Oliveira parabenizou a Senhora Dilma Rousseff, DD. Presidente da
Rep‹blica, por sua reelei†‚o neste pleito de 2014 e lhe desejou uma boa gest‚o do
governo federal. Com a palavra vereador Luiz Maurƒcio Coutinho tamb‰m parabenizou a
Senhora Dilma Rousseff, DD. Presidente da Rep‹blica, por sua reelei†‚o neste pleito de
2014 e lhe desejou uma boa gest‚o do governo federal. Disse que expressa seus
sentimentos ‘s famƒlias de todos os falecidos recentemente. Parabenizou a DD.
Secret„ria Municipal de Sa‹de, Sr• Sarah Oliveira Carvalho Bruno pela iniciativa de trazer
para o Municƒpio de Bananal a carreta da Mamografia, que realizar„ diversos exames ‘
popula†‚o feminina de Bananal. Disse que neste mŠs est„ sendo realizada a campanha
“Novembro Azul”, que consiste em uma campanha de conscientiza†‚o realizada por
diversas entidades no mŠs de novembro dirigida a sociedade e aos homens sobre a
import‡ncia do diagn…stico precoce do c‡ncer de pr…stata e outras doen†as masculinas e
ressaltou a necessidade de os homens deixarem o preconceito de lado e fazerem os
devidos exames. Por fim, disse que na pr…xima segunda-feira, o Deputado reeleito Pe.
Affonso estar„ no Municƒpio de Bananal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a Sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a
pr…xima Sess‚o Ordin„ria dia 27 (vinte e sete) 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, 06 de novembro de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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1€ Secret„rio: __________________________________________
Vereadora –rika Tereza Coitinho Affonso

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