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

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 37 - 2014
ATA DA 37• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2014. No
dia vinte e sete do m…s de novembro de dois mil e quatorze (27/11/2014), †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
S‰tima 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 Maria
Aparecida Souza da Costa (2• SecretŠria) e •rika Tereza Coitinho Affonso (1•
SecretŠria). Ausente o vereador „lvaro Luiz Nogueira Ramos. A ATA da sessˆo
anterior foi aprovada sem restriŒŽes. Ap•s a chamada, havendo n‹mero regimental,
o Senhor Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia,
procedeu-se a leitura das mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 171/2014=
solicita da Gerƒncia Executiva do INSS de Taubat„, informa…†es quanto ao n‚o
comparecimento dos m„dicos nas per‡cias agendadas em Bananal-SP; Requerimento n.€
172/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa…†es quanto a implanta…‚o
da Guarda Municipal para o ano de 2015 em Bananal; Mo…‚o n.€ 207/2014= de aplausos
e congratula…†es, aos senhores: Dr. Marcos Pazzine e Dr. Carlos Alberto de Almeida,
pelo lan…amento do “Livro Manual do Vereador que o Povo Quer”; Mo…‚o n.€ 208/2014=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Jos„ de Abreu; Indica…‚o n.€ 217/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala…‚o de redutor de velocidade na rua Benedito
Vitorino Costa; Indica…‚o n.€ 218/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
demarca…†es de vagas para estacionamento de ve‡culos no centro da cidade e ainda
defini…‚o de horŠrios para carga e descarga de caminh†es; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 173/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa…†es quanto aos crit„rios exigidos para ter acesso ao benef‡cio Bolsa
Fam‡lia em Bananal; Mo…‚o n.€ 206/2014= de aplausos e agradecimento, ao Ilmo. Sr.
Douglas Jos„ Guedes Guarizzi, DD. Gerente Local da SABESP em Bananal, pelos
relevantes servi…os prestados a popula…‚o de Bananal; Indica…‚o n.€ 219/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, a possibilidade de se realizar processo seletivo, a fim de
contratar temporariamente funcionŠrios para servi…o bra…al de rua; Indica…‚o n.€
220/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de limpeza no distrito de
Rancho Grande, inclusive no vestiŠrio do campo de futebol, substitui…‚o de l‹mpadas do
Cruzeiro e ainda passagem do “carro fumacƒ”; Indica…‚o n.€ 221/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, corte de pequenas Šrvores localizadas no canteiro central da av.
Bom Jesus, no centro da cidade; Indica…‚o n.€ 222/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instala…‚o de redutor de velocidade na rua Osvaldo Dixon, no “Morro do
Jal„m”, na Vila Bom Jardim; Indica…‚o n.€ 223/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, disponibiliza…‚o de energia el„trica no “Cemit„rio do Alto”, com uma tomada
padr‚o; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 174/2014= solicita
da Secretaria Municipal de SaŒde, informa…†es quanto •s consultas atrav„s da Equipe
E.S.F., responsŠvel pelo atendimento nos bairros rurais da SP-64 (Rod. Žlvaro Brasil
Filho); Requerimento n.€ 175/2014= solicita da Secretaria Municipal de SaŒde,
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informa…†es quanto ao n‚o atendimento oftalmol•gico na cidade de Bananal; Mo…‚o n.€
202/2014= de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Padre Afonso Lobato, pela
vit•ria no pleito de 2014; Mo…‚o n.€ 203/2014= de aplausos e agradecimentos, ao Ilmo.
Sr. S„rgio Burello JŒnior (Empresa Labodiesel), pela reforma da porta de emergƒncia da
Unidade Mista de SaŒde de Bananal; Indica…‚o n.€ 215= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi…os de reparos de meio-fio no bairro Timborƒ; Indica…‚o n.€ 216/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de tapa-buracos na rua Boa Esperan…a,
na Palha; 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 : Mo…‚o n.€
201/2014= de aplausos, ao Senhor Glauber Gomes de Aguiar, pela dedica…‚o e
competƒncia • frente da Comiss‚o de Licita…‚o da Prefeitura Municipal de Bananal;
V E R E A D O R A M A R I A A P A R E C I D A S O U Z A D A C O S T A : Mo…‚o n.€ 204/2014= de
aplausos e agradecimento, a Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. SecretŠria
Municipal de SaŒde, pelo excelente lanche aos pacientes do TFD, e pela contrata…‚o do
m„dico Dr. Evandro no PSF; Mo…‚o n.€ 205/2014= de pesar, pelo falecimento do “Sr.
Fernando Taxista”; 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: Vereadora
LŒcia Helena Nader Gon…alves iniciou comentando sobre um requerimento apresentado
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Jos„ Benedito Barbosa
Santos, DD. Gerente Executivo do INSS de Taubat„, solicitando informa…†es do porque
os m„dicos do INSS, n‚o est‚o comparecendo nas per‡cias agendadas no munic‡pio de
Bananal-SP. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que requer, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira De
Oliveira Bruno, solicitando informa…†es quanto a implanta…‚o da Guarda Municipal para o
ano de 2015, conforme consta sua obriga…‚o na Lei Org‹nica Municipal. Comentou
tamb„m que apresentou uma “Mo…‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sr. Jos„ De Abreu,
ocorrido recentemente. Disse que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos e Congratula…†es
aos senhores Autores: Dr. Marcos Pazzine e Dr. Carlos Alberto De Almeida, pelo
lan…amento do “Livro Manual do Vereador que o Povo Quer”. Uma obra que com certeza
farŠ a diferen…a tanto na vis‚o pol‡tica do Vereador, quanto na decis‚o do cidad‚o comum
na hora de escolher e de cobrar seus candidatos. Em seguida, disse que apresentou uma
indica…‚o em que solicita • Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na rua Benedito
Vitorino Costa, nas proximidades da residƒncia da Sra. Chemune Nader, ao lado da Igreja
Matriz, pois em maioria, os ve‡culos que descem do bairro Vila Bom Jardim, passam em
alta velocidade no local, causando s„rios riscos aos pedestres que por ali transitam. Disse
tamb„m que apresentou uma indica…‚o solicitando • Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se demarcar as vagas de estacionamento para carros e
motos no centro de nossa cidade, especialmente na Rua Manoel de Aguiar, e ainda
determinar horŠrios de carga e descarga para caminh†es. O pedido se justifica devido a
desorganiza…‚o a qual os motoristas e principalmente motociclistas estacionam seus
ve‡culos, tomando na maioria das vezes duas vagas, onde se perde espa…os de
estacionamento. Com a demarca…‚o se organizaria a parada nas vagas, aproveitando-se
ao mŠximo os espa…os. E com a determina…‚o dos horŠrios para carga e descarga, as
vagas e o tempo „ muito mais bem aproveitado, tendo com isso organiza…‚o e disciplina.
Por fim comentou brevemente sobre outra indica…‚o jŠ apresentada em sess‚o passada,
relativa • necessidade de cal…amento de algumas ruas do Bairro da Palha, a qual recebeu
resposta da Prefeitura Municipal que est‚o sendo realizados estudos para a realiza…‚o
desta obra. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que n‚o
apresentou nesta sess‚o nenhum requerimento ou mo…‚o. Disse que esteve em reuni‚o
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com a Prefeita Municipal para tentar resolver o problema do Espa…o ‘til, conhecido como
Samba, pois neste local ser‚o ministradas as aulas dos cursos do Senai. Comentou
tamb„m que a academia ao ar livre conseguida por interm„dio desta vereadora, para ser
instalada no Bairro Vila Bom Jardim, jŠ chegou ao Munic‡pio, mas estŠ armazenada no
barrac‚o da Prefeitura Municipal sem nenhum cuidado, sofrendo danos e enferrujando e
apresentou a todos as fotos destes equipamentos jogados no barrac‚o da Prefeitura
Municipal. Disse que estes equipamentos jŠ est‚o lŠ hŠ mais de 20 dias e que levarŠ ao
conhecimento do Minist„rio PŒblico estas informa…†es. Disse tamb„m que o Munic‡pio de
Bananal foi contemplado com o Projeto Bananal Estancia da MŒsica (BEM), que destinarŠ
ao Munic‡pio recursos no valor aproximado de R$150 mil para a aquisi…‚o de
instrumentos musicais e aulas de mŒsica aos alunos da rede pŒblica de ensino e que
espera que estes recursos sejam bem empregados e utilizados. Com a palavra vereador
Luiz Maur‡cio Coutinho disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretaria
Municipal de SaŒde, solicitando informa…†es quanto •s consultas atrav„s da Equipe da
E.S.F. (Estrat„gia SaŒde da Fam‡lia) que „ responsŠvel pelo o atendimento na SP-64
(Rodovia Žlvaro Brasil Filho), que inclui os bairros da zona rural Fazendinha, Resgatinho
e Independƒncia. Atualmente nestes bairros, hŠ visita de M„dico e Agente ComunitŠrio de
SaŒde, mas na hora de uma consulta mais espec‡fica atrav„s da E.S.F., a comunidade
destes locais n‚o sabe ao certo qual posto de saŒde procurar, haja vista que hora „ no
Bairro da Palha, hora no posto da Cooperativa, hora no posto do centro. Disse tamb„m
que apresentou um requerimnnto em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretaria Municipal de SaŒde, solicitando
informa…†es quanto ao n‚o atendimento oftalmol•gico na pr•pria cidade de Bananal, haja
vista que os pacientes s‚o atendidos atualmente no Estado do Rio de Janeiro, em outro
munic‡pio. A quest‚o acima „ pelo fato da Secretaria Municipal de SaŒde de Bananal ter
uma estrutura f‡sica completa, montada com aparelho oftalmol•gico, o qual n‚o estŠ
sendo utilizado. Qual seria o motivo? Comentou brevemente sobre uma Mo…‚o De
Aplausos apresentada ao Excelent‡ssimo Senhor Deputado Estadual Padre Afonso
Lobato, pela sua vit•ria no pleito de 2014, indo para seu quarto mandato, alcan…ando 437
votos em Bananal e 81.837 no geral. Todos esses votos refletem sua competƒncia,
perseveran…a, trabalho e principalmente amor no que faz. Disse tamb„m que apresentou
uma Mo…‚o De Aplausos E Agradecimentos ao Ilustr‡ssimo Senhor S„rgio Burello JŒnior
(Empresa Labodiesel), pela reforma da porta de emergƒncia da unidade mista de SaŒde.
Em nome da popula…‚o de Bananal, meus sinceros aplausos e agradecimentos a vocƒ
S„rgio, juntamente com os demais proprietŠrios e funcionŠrios da Labodiesel, que n‚o
medem esfor…os para sempre atender a Prefeitura Municipal de Bananal, no que tange o
bem da popula…‚o em geral. Em seguida, disse que apresentou uma indica…‚o em que
solicita • Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar
servi…os de reparos de meios-fios no bairro Timborƒ, nas proximidades do lote da chŠcara
da Sra. Mirian Lima. Os meios-fios est‚o soltos podendo danificar o restante da rua e
tamb„m causar algum acidente grave, pois neste trecho n‚o tem ilumina…‚o pŒblica.
Disse tamb„m que apresentou uma indica…‚o a Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi…os de tapa buracos na Rua Boa
Esperan…a, no Bairro da Palha. Disse que concorda com as palavras da vereadora •rika
sobre os equipamentos de academia que vieram para o Munic‡pio de Bananal e que est‚o
jogados no barrac‚o da Prefeitura Municipal sem nenhum uso. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de
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Oliveira Bruno, para junto ao CRASS, solicitar informa…†es quanto aos crit„rios exigidos
para ter acesso ao benef‡cio do Bolsa Fam‡lia no munic‡pio de Bananal. Disse tamb„m
que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos e Agradecimento ao Ilmo. Sr. Douglas Jos„
Guedes Guarizzi, DD. gerente local da Sabesp em Bananal, pelo excelente trabalho
desenvolvido frente a Sabesp em Bananal, sempre colocando a empresa • disposi…‚o
dos bananalenses e solucionando problemas diversos com rela…‚o ao tratamento de Šgua
e esgoto em nosso munic‡pio. Gostaria de parabeniza-lo pelo forte empenho depositado
na resolu…‚o de problemas diversos quanto ao fornecimento de Šgua em nosso
munic‡pio, que „ solucionado em no mŠximo 8 (oito) horas ap•s abertura da reclama…‚o
por parte do consumidor, sendo que a Sabesp em geral dŠ um prazo estimado em 24
(vinte e quatro) horas. Douglas, vocƒ com certeza, „ um profissional que faz a diferen…a
em nosso munic‡pio. Obrigado ainda por abrir as portas da Sabesp para visita…‚o em
suas dependƒncias, dando orienta…†es e explicando como „ o funcionamento, tanto da
capita…‚o de Šgua e seu processo at„ chegar •s torneiras bananalenses e o tratamento
do esgoto em nossa cidade. Disse tamb„m que apresentou uma indica…‚o •
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se disponibilizar
energia el„trica no “Cemit„rio do Alto”, com uma tomada padr‚o, a fim de oferecer
energia aos pedreiros que executam os servi…os de constru…‚o e manuten…‚o dos
tŒmulos, pois quando v‚o realizar o acabamento dos tŒmulos com pisos, os mesmos n‚o
podem ser cortados, fazendo com que o pedreiro precise medir todos os pisos, levar em
outro local para cortŠ-los e somente depois cola-los, encarecendo os servi…os a
popula…‚o. Comentou brevemente sobre uma indica…‚o apresentada em que solicita a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar redutor de
velocidade (quebra-molas) na Rua Osvaldo Dixon, no “Morro do Jal„m” (Vila Bom
Jardim), pois motoristas est‚o transitando em alta velocidade com seus ve‡culos, tanto em
dias de semana quanto nos finais de semana, colocando em risco a vida dos pedestres e
moradores locais. O pedido „ de vŠrios moradores da localidade, especialmente da Sra.
Ana Paula. Disse tamb„m que apresentou uma indica…‚o solicitando a Excelent‡ssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade urgente de se cortar as pequenas Šrvores
localizadas no canteiro central da av. Bom Jesus, no centro da cidade. Ao longo da
avenida, principalmente nas proximidades da Unidade Mista de SaŒde, essas Šrvores
est‚o obstruindo a vis‚o dos motoristas que precisam entrar em ruas paralelas, ou
simplesmente realizar o retorno, motivos estes que jŠ nos renderam diversos acidentes,
inclusive no Œltimo domingo (dia 23/11), um s„rio acidente com v‡tima. Disse tamb„m que
apresentou uma indica…‚o • a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar servi…os diversos no distrito de Rancho Grande, conforme
segue abaixo: Limpeza em todo distrito, principalmente devido ao excesso de matos;
Limpeza no vestiŠrio do Campo de Futebol; Substitui…‚o de l‹mpadas do Cruzeiro;
Passagem do “carro fumacƒ”, a fim de combater insetos indesejŠveis. Comentou tamb„m
sobre uma indica…‚o apresentada em que solicita a Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a possibilidade de se realizar um Processo Seletivo, a fim de contratar
temporariamente funcionŠrios para servi…o bra…al de rua, pois nosso efetivo „ muito
pequeno, com funcionŠrios remanejados para outros setores, e com a chegada das fortes
chuvas, a sujeira na rua aumenta ainda mais, e claro, estes servi…os exigem um bom
nŒmero de funcionŠrios para atender todos os bairros, distrito e centro da cidade. Por fim,
disse que concorda com as palavras da vereadora •rika sobre os equipamentos de
academia que vieram para o Munic‡pio de Bananal e que est‚o jogados no barrac‚o da
Prefeitura Municipal sem nenhum uso. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa disse que apresentou uma mo…‚o de aplausos e agradecimento • Dra. Sarah
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Oliveira Carvalho Bruno, DD. SecretŠria Municipal de SaŒde, pelo excelente lanche que
estŠ sendo servido aos pacientes que fazem tratamento em outras cidades da regi‚o
(pacientes do TFD) atrav„s da nutricionista Lilian e ainda pela contrata…‚o do m„dico Dr.
Evandro no PSF, um •timo profissional, e de carisma inigualŠvel para com os pacientes,
que abra…a sua profiss‚o com muita dedica…‚o, carinho e principalmente amor ao
pr•ximo. Com certeza um m„dico que passa confian…a as pessoas que procuram sua
ajuda. Disse tamb„m que concorda com as palavras da vereadora •rika sobre os
equipamentos de academia que vieram para o Munic‡pio de Bananal e que est‚o jogados
no barrac‚o da Prefeitura Municipal sem nenhum uso. Comentou brevemente sobre uma
“Mo…‚o De Pesar” apresentada pelo falecimento do “Sr. Fernando Taxista”, ocorrido
recentemente. A morte n‚o „ a maior perda da vida. A maior perda da vida „ o que morre
dentro de n•s enquanto vivemos. Por isso ele sempre serŠ lembrado, pois aqueles que
amamos nunca morrem, apenas partem antes de n•s. Tive o prazer de conhecer o Sr.
Fernando, sei da bela pessoa que foi, ajudando sempre os enfermos que eram
conduzidos em sua Kombi nas primeiras sextas-feiras de cada mƒs, e tenho a certeza de
que Nosso Senhor jŠ o recebeu de bra…os abertos. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que n‚o apresentou requerimentos ou mo…†es nesta sess‚o.
Parabenizou os vencedores do concurso de Miss Bananal, evento organizado por
empreendedores de moda da cidade, em parceria com a Agƒncia de Modelos Kero. Em
seguida, parabenizou a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela Mo…‚o de
Aplausos e Agradecimento • Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. SecretŠria
Municipal de SaŒde. Disse que esteve no gabinete do vereador Bilili, de Taubat„,
reiterando o pedido para que a carreta da mamografia possa vir • Bananal realizar os
exames • popula…‚o. Disse que acha importante a prefeitura Municipal de Bananal
divulgar algumas conquistas, como a aquisi…‚o de aparelho de raios-X e outras, mas deve
mencionar os nomes dos vereadores que intercederam junto aos deputados para que as
emendas parlamentares chegassem ao Munic‡pio de Bananal. Por fim, relembrou que
este mƒs „ o Novembro Azul, uma campanha voltada • preven…‚o do c‹ncer de pr•stata.
Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira iniciou suas palavras comentando que n‚o
apresentou requerimentos ou mo…†es nesta sess‚o. Disse que concorda com a
Vereadora LŒcia Helena Nader Gon…alves com rela…‚o ao requerimento apresentado ao
Ilmo. Sr. Jos„ Benedito Barbosa Santos, DD. gerente executivo do INSS de Taubat„,
solicitando informa…†es do porque os m„dicos do INSS, n‚o est‚o comparecendo nas
per‡cias agendadas no munic‡pio de Bananal-SP, pois sempre lutou muito por isto, que
fica muito triste por esta situa…‚o estar acontecendo, que no ano passado jŠ havia sido
combinado em uma reuni‚o com representantes do INSS que as per‡cias seriam
realizadas em Bananal duas vezes por mƒs, mas que infelizmente isto n‚o estŠ
acontecendo. Disse que concorda com a Mo…‚o de aplausos e agradecimento
apresentada pelo vereador Martins ao Ilmo. Sr. Douglas Jos„ Guedes Guarizzi, DD.
gerente local da Sabesp em Bananal, pelo excelente trabalho desenvolvido frente a
Sabesp em Bananal, pois visitou as instala…†es da Sabesp • convite do Sr. Douglas e
p’de conhecer todo o processo de tratamento de Šgua no Munic‡pio de Bananal. Com a
palavra vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou uma
Mo…‚o De Aplausos ao Senhor Glauber Gomes De Aguiar, pela dedica…‚o e competƒncia
• frente da Comiss‚o de Licita…‚o da Prefeitura Municipal de Bananal. Acompanhando o
trabalho realizado pelo funcionŠrio • frente dessa comiss‚o, constatamos seu
profissionalismo e conhecimento. E todas as vezes que foi procurado para algum
esclarecimento se mostrou muito atencioso e sol‡cito. Em seguida, interrompeu a sess‚o
por alguns instantes para apresentar aos vereadores e demais presentes as vencedoras
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do concurso de Miss Bananal, evento realizado por empreendedores de moda da cidade
em parceria com a agƒncia de modelos Kero. Colocados em vota…‚o os requerimentos e
mo…†es, foram aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso
da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para a ORDEM DO DIA.
Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as), foi dispensada a chamada regimental. Em
seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou: Projetos de
Emendas n€ 01 a n€ 15 e emenda aditiva n€ 22 ao Projeto de Lei Complementar n€
02/2013 (Autoria: vereadora LŒcia Helena Nader Gon…alves) (2€ TURNO); Projeto de
Emenda Aditiva n€ 16 ao Projeto de Lei Complementar n€ 02/2013 (Autoria: vereadora
•rika Tereza Coitinho Affonso) (2€ TURNO); Projetos de Emendas Modificativas n€ 17 a n€
20 ao Projeto de Lei Complementar n€ 02/2013 (Autoria: vereadores LŒcia Helena Nader
Gon…alves, •rika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira) (2€ TURNO); Projeto de
Emenda Modificativa n€ 21 ao Projeto de Lei Complementar n€ 02/2013 (Autoria: vereador
Osvaldo Ferreira) (2€ TURNO); Projeto de Lei Complementar n€ 02, de 22 de outubro de
2013 – “Disp†e sobre o Plano Diretor Participativo de Bananal” (2€ TURNO); Projeto de
Emenda • Lei Org‹nica n€ 003, de 17 de outubro de 2014 – “altera o artigo 119 da Lei
Org‹nica do Munic‡pio de Bananal e dŠ outras providƒncias” (2€ TURNO); Projeto de
Emenda • Lei Org‹nica n€ 004, de 17 de outubro de 2014 – “altera os incisos I e II do
artigo 161-A e acrescenta parŠgrafo Œnico e incisos ao artigo 161-A da Lei Org‹nica do
Munic‡pio de Bananal e dŠ outras providƒncias” (1€ TURNO); Projeto de Lei n€ 35, de 25
de setembro de 2014 – “altera a reda…‚o dos incisos II, III e VI do artigo 4€ e acrescenta o
“5€ tamb„m ao artigo 4€ da Lei Municipal n€ 92, de 11 de junho de 2013, que disp†e sobre
a cria…‚o do CONCID – Conselho da Cidade de Bananal, e dŠ outras providƒncias”.
Colocados em discuss‚o, em segundo turno, os PROJETOS DE EMENDAS
(MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 01 A 15 E PROJETO DE EMENDA ADITIVA N€ 22, de
autoria da Vereadora Lucia Helena Nader Gon…alves, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora Lucia Helena Nader Gon…alves disse que s‚o emendas que visam a altera…‚o
de prazos constantes dos seguintes artigos do projeto de Lei Complementar do Plano
Diretor: artigo 61, VII, VIII e XII, artigo 80, artigo 184, artigo 210, artigo 235, artigo 324,
artigo 325, artigo 326, artigo 327, artigo 468, artigo 470, artigo 471, artigo 472, parŠgrafo
Œnico do artigo 471 e acr„scimo de parŠgrafo Œnico ao artigo 472; e que a emenda aditiva
n€ 22, tamb„m de sua autoria, busca a adi…‚o do artigo 105-A ao Projeto de Lei
Complementar do Plano Diretor, para que se possa tornar poss‡vel a implanta…‚o de um
aeroporto no Munic‡pio de Bananal. Colocados em vota…‚o, em segundo turno, os
PROJETOS DE EMENDAS (MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 01 A 15 E PROJETO DE
EMENDA ADITIVA N€ 22, de autoria da Vereadora Lucia Helena Nader Gon…alves, foram
os mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o
PROJETO DE EMENDA ADITIVA n€ 16, de autoria da Vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse
que esta emenda de sua autoria busca o acr„scimo do artigo 141-A ao Projeto de Lei
Complementar do Plano Diretor para que os proprietŠrios, os possuidores ou os
detentores de propriedades rurais localizadas •s margens de rodovias ou estradas fiquem
obrigados • constru…‚o e • manuten…‚o de cercas, evitando as sa‡das de animais para as
pistas. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira elogiou esta emenda proposta pela
vereadora •rika, porque atualmente ocorrem muitos acidentes no Munic‡pio por conta de
animais soltos nas rodovias e estradas. Com a palavra Vereadora Lucia Helena Nader
Gon…alves disse que o C•digo de Posturas em vigor no Munic‡pio tamb„m prevƒ isto,
mas que „ importante que tamb„m conste no Plano Diretor e parabenizou a vereadora
•rika pela iniciativa de propor esta emenda. Colocado em vota…‚o, em segundo turno, o
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PROJETO DE EMENDA ADITIVA n€ 16, de autoria da Vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocados em discuss‚o, em segundo
turno, os PROJETOS DE EMENDAS (MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 17 A 20, de
autoria dos vereadores Osvaldo Ferreira, •rika Tereza Coitinho Affonso e Lucia Helena
Nader Gon…alves, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lucia Helena Nader
Gon…alves comentou brevemente sobre as emendas, ressaltando que os vereadores
Osvaldo Ferreira e •rika Tereza Coitinho Affonso assinam junto com ela, visando a
altera…‚o de artigos ligados • quest‚o das Šreas de APP do Munic‡pio de Bananal. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que a emenda modificativa n€ 17 busca a
modifica…‚o do artigo 154,VI, que a emenda modificativa n€ 18 visa a modifica…‚o do
artigo 188 e seu parŠgrafo Œnico, a emenda aditiva n€ 19 tem por fim o acr„scimo do “6€
ao artigo 113 e a emenda modificativa n€ 20 busca a modifica…‚o do artigo 156, sendo
todos esses artigos mencionados do Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor.
Colocados em vota…‚o, em segundo turno, os PROJETOS DE EMENDAS
(MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 17 A 20, de autoria dos vereadores Osvaldo Ferreira,
•rika Tereza Coitinho Affonso e Lucia Helena Nader Gon…alves, foram os mesmos
aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o PROJETO DE
EMENDA MODIFICATIVA N€ 21, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira, solicitou e fez
uso da palavra: vereador Osvaldo Ferreira disse que esta emenda busca a modifica…‚o
do inciso IV do artigo 50 para consolidar um programa de atendimento especial aos
alunos oriundos de fam‡lia afetiva emocionalmente instŠveis e que sofrem distintas formas
de violƒncia f‡sica e moral e aos alunos com necessidades especiais e portadores de
deficiƒncia. Colocado em vota…‚o, em segundo turno, o PROJETO DE EMENDA
MODIFICATIVA N€ 21, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira, foi o mesmo aprovado
por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N€ 02 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 – “Institui o Plano Diretor
Participativo do Munic‡pio de BANANAL”, de autoria do Poder Executivo, solicitou e fez
uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira disse que „ com satisfa…‚o que participa desta
segunda vota…‚o do Plano Diretor Participativo de Bananal, que se trata de um Plano que
irŠ dirigir o Munic‡pio a partir de agora. Que sua elabora…‚o nos Munic‡pios foi
determinada pela Constitui…‚o Federal de 1988, que s‚o um total de 479 artigos e que um
das principais quest†es abordadas neste plano Diretor „ o zoneamento urbano, que todas
as constru…†es dever‚o obedecer ao disposto neste Plano Diretor. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que fica muito feliz com esta vota…‚o, mas
fica triste porque foi um trabalho Šrduo, que vŠrias pessoas tƒm pretens†es pol‡ticas, que
os planos de governo dos futuros candidatos dever‚o estar adequados ao Plano Diretor,
que vŠrias pessoas tem interesse em se tornarem candidatos e que n‚o participaram da
elabora…‚o deste Plano Diretor, que houve vŠrias reuni†es nesta C‹mara Municipal para
a elabora…‚o deste trabalho. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader Gon…alves
disse que fica emocionada com esta vota…‚o do Plano Diretor, pois ele jŠ vem sendo
elaborado hŠ cerca de 16 anos e que tem orgulho de ter ajudado em sua elabora…‚o e
participar neste momento de sua vota…‚o. Disse que as leis devem ser seguidas, que a
geografia „ complicada neste Munic‡pio e que as pessoas dever‚o obedecer tudo o que
estiver disposto no Plano Diretor. Agradeceu a todos que participaram das reuni†es na
fase elabora…‚o do Plano Diretor de Bananal, inclusive • Fundunesp. Disse que „
importante que estejam previstas algumas a…†es concretas, tais como a implanta…‚o do
aeroporto, o embutimento dos fios, a constru…‚o do telef„rico e outras. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues agradeceu e parabenizou a todos que
participaram das reuni†es na fase elabora…‚o do Plano Diretor de Bananal. Disse que o
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polo industrial ficou determinado na Šrea perto da fŠbrica Rica, mas que gostaria que
fosse pr•ximo • Fazendinha, que futuramente apresentarŠ emenda para esta altera…‚o.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa agradeceu a todos que
participaram das reuni†es na fase elabora…‚o do Plano Diretor de Bananal e disse ser
favorŠvel • aprova…‚o do Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal, ressaltando
que concorda com a mudan…a do Polo Industrial para a regi‚o da Fazendinha, que s‚o
muitos sonhos que est‚o sendo realizados com a aprova…‚o deste Plano Diretor, que
espera que seja implantado um projeto no Munic‡pio de uma horta comunitŠria, onde
trabalhem nela os jovens alunos da rede pŒblica municipal de ensino. Com a palavra
vereador Luiz Maur‡cio Coutinho tamb„m agradeceu a todos que participaram das
reuni†es na fase elabora…‚o do Plano Diretor de Bananal, disse ser favorŠvel • aprova…‚o
do Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal e comentou que participou de
algumas dessas reuni†es e audiƒncias pŒblicas. Disse que „ muito complicada a Šrea
geogrŠfica do Munic‡pio, que as regras contidas no Plano Diretor devem ser cumpridas
pela popula…‚o. Com a palavra vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse
que hoje „ um dia hist•rico para o Munic‡pio de Bananal, pois os vereadores est‚o
entregando • popula…‚o um Plano que irŠ melhorar a cidade e a vida dos mun‡cipes.
Colocado em vota…‚o, em segundo turno, o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N€ 02
DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 – “Institui o Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de
BANANAL”, de autoria do Poder Executivo, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o Projeto de Emenda • Lei Org‹nica n€ 003,
de 17 de outubro de 2014, solicitou e fez uso da palavra: vereadora Lucia Helena Nader
Gon…alves disse que se trata de um projeto para altera…‚o da data base de revis‚o dos
salŠrios dos funcionŠrios pŒblicos municipais, do mƒs de maio para o mƒs de janeiro, que
„ favorŠvel • aprova…‚o desta proposi…‚o. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso disse que considera importante este Projeto de Emenda • Lei Org‹nica,
porque no mƒs de janeiro ocorre o reajuste do salŠrio m‡nimo nacional, e que nenhum
trabalhador pode ganhar menos do que o salŠrio m‡nimo. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Emenda • Lei Org‹nica jŠ foi votado em
primeiro turno nesta Casa, que agora ele estŠ sendo votado em segundo turno, que o
Governo Federal concede o reajuste ao salŠrio m‡nimo nacional todo mƒs de janeiro e a
Prefeitura Municipal de Bananal tamb„m deve se adequar e conceder o reajuste aos
salŠrios dos funcionŠrios pŒblicos tamb„m no mƒs de janeiro. Disse que espera que estes
reajustes sejam concedidos com justi…a, porque os salŠrios est‚o ficando reduzidos, o
reajuste concedido sempre „ menor daquele concedido ao salŠrio m‡nimo e, portanto, os
salŠrios dos servidores pŒblicos est‚o cada vez mais pr•ximos do salŠrio m‡nimo. Disse
tamb„m que espera que seja combatida a corrup…‚o no Brasil, pois os recursos
desviados atrav„s da corrup…‚o poderiam ser utilizados na valoriza…‚o dos servidores
pŒblicos brasileiros. Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho disse que „ favorŠvel
• aprova…‚o deste Projeto de Emenda • Lei Org‹nica e espera que seja revisto o Plano
de Carreira dos servidores pŒblicos municipais. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que concorda com este Projeto de Emenda • Lei Org‹nica. Disse
que foi feita a reestrutura…‚o dos cargos em 2005, que os funcionŠrios pŒblicos
municipais naquela ocasi‚o ficaram satisfeitos, mas depois disso n‚o houve bons
reajustes para eles, que deve ser feita uma revis‚o nesta lei da reestrutura…‚o dos cargos
e salŠrios dos servidores pŒblicos municipais. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que n‚o concorda com esta quest‚o de o servidor contribuir sobre
10 salŠrios m‡nimos e depois se aposentar com 2 ou 3 salŠrios, que os reajustes dos
salŠrios dos aposentados tamb„m „ muito pequeno em rela…‚o ao salŠrio m‡nimo, que os
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salŠrios v‚o ficando defasados ao longo do tempo e que concorda com o vereador Luiz
Maur‡cio Coutinho que tem que ser revisto o Plano de Carreira dos servidores pŒblicos
municipais. Colocado em vota…‚o, em segundo turno, o Projeto de Emenda • Lei
Org‹nica n€ 003, de 17 de outubro de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o, em primeiro turno, o Projeto de Emenda • Lei Org‹nica n€ 004,
de 17 de outubro de 2014, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira disse
que este projeto de Emenda • Lei Org‹nica altera as datas de emiss‚o do PPA, da LDO e
da LOA • C‹mara Municipal para a discuss‚o e vota…‚o destes projetos. Disse que este
Projeto de Emenda • Lei Org‹nica jŠ deveria ter vindo para esta Casa hŠ mais tempo,
que estas mudan…as v‚o permitir que o Legislativo tenha mais tempo para apreciar estas
leis antes de vota-las. Com a palavra, vereadora Lucia Helena Nader Gon…alves disse
que concorda com as palavras do Vereador Osvaldo Ferreira, que esta „ uma quest‚o
que jŠ estŠ na Constitui…‚o Federal, mas „ necessŠria esta altera…‚o na Lei Org‹nica do
Munic‡pio. Colocado em vota…‚o, em primeiro turno, o Projeto de Emenda • Lei Org‹nica
n€ 004, de 17 de outubro de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 35, de 25 de setembro de 2014 – “altera a reda…‚o dos
incisos II, III e VI do artigo 4€ e acrescenta o “5€ tamb„m ao artigo 4€ da Lei Municipal n€
92, de 11 de junho de 2013, que disp†e sobre a cria…‚o do CONCID – Conselho da
Cidade de Bananal, e dŠ outras providƒncias”, solicitou e fez uso da palavra: vereadora
Lucia Helena Nader Gon…alves disse que jŠ foi aprovada nesta C‹mara Municipal a Lei do
CONCID, no ano passado, e que este projeto de lei em discuss‚o hoje visa a altera…‚o
para modificar a representatividade de alguns segmentos e conselhos, que isto vem de
encontro com a aprova…‚o do Plano Diretor de Bananal. Com a palavra vereadora •rika
Tereza Coitinho Affonso disse que os Conselhos Municipais n‚o funcionam direito, pela
falta de pessoas adequadas, que sempre as mesmas pessoas fazem parte de diversos
conselhos municipais, que este projeto de lei reduz o nŒmero de membros para adequar o
Conselho • realidade do Munic‡pio. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que
este projeto de lei em discuss‚o diminui o nŒmero de membros do Conselho Municipal da
Cidade de Bananal, que os Conselhos s‚o bastante atuantes, mas que seus membros
devem ser pessoas t„cnicas, conhecedoras do Munic‡pio, que o importante n‚o „ a
quantidade de membros, mas sim a sua qualidade nos Conselhos Municipais. Colocado
em vota…‚o o Projeto de Lei n€ 35, de 25 de setembro 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 LŒcia Helena Nader Gon…alves disse que
recebeu resposta da Prefeitura Municipal com rela…‚o a uma indica…‚o feita anteriormente
sobre um pedido de conserto no port‚o da escola Zen•bia, e que em breve os
funcionŠrios ser‚o enviados • referida escola para realizar este servi…o. Disse que a
Sabesp informou que estŠ realizando as obras e investimentos previstos em respostas a
requerimentos anteriores e parabenizou o Sr. Douglas Guarizi, DD. Gerente da Sabesp de
Bananal, pelos servi…os prestados. Agradeceu o Presidente da C‹mara Municipal de
Bananal pela condu…‚o dos trabalhos desta Casa. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso comentou que a Šrea pr•xima • locomotiva Tereza Cristina estŠ
necessitando de limpeza. Pediu da Prefeitura Municipal que providencie o conserto de um
buraco pr•ximo • Fazenda da Barra. Em seguida, solicitou do Poder Executivo que dƒ
mais aten…‚o aos idosos do asilo municipal, pois muitos idosos est‚o necessitando de
cuidados m„dicos. Por fim, leu a todos os presentes o Projeto Bananal Est‹ncia da
MŒsica (BEM). Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que recebeu
resposta do DER sobre um requerimento feito em rela…‚o aos buracos pr•ximos ao
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Distrito de Rancho Grande, que a empresa vencedora da Licita…‚o em breve iniciarŠ as
obras. Em seguida, pediu • Prefeitura Municipal que realize a recupera…‚o de um
barranco pr•ximo ao EstŠdio do Bairro Vila Bom Jardim. Parabenizou os vencedores do
concurso de Miss Bananal, evento organizado por empreendedores de moda da cidade,
em parceria com a Agƒncia de Modelos Kero. Por fim, parabenizou a equipe de obras da
Prefeitura Municipal pela limpeza realizada na Šrea pr•xima • torre da Vivo. Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que recebeu resposta da empresa de ’nibus
Colitur, sobre um requerimento apresentado no mƒs de agosto passado. Disse que lhe
apresentaram mapas e estudos feitos pela referida empresa visando a melhoria deste
servi…o, e que nos horŠrios de pico est‚o sendo colocados mais carros para atender
melhor os usuŠrios deste servi…o e que, com rela…‚o ao pre…o da passagem da linha
Bananal-Barra Mansa, foi informado que este pre…o n‚o „ alto, se comparado com
demais linhas oferecidas pela mesma empresa. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa parabenizou o Sr. Douglas Guarizi, DD. Gerente da Sabesp de
Bananal, pelo Tur pelas dependƒncias da Sabesp e pela Esta…‚o de Tratamento de Žgua
(ETA) oferecido aos vereadores desta C‹mara Municipal. Em seguida, comentou sobre o
falecimento do Sr. Murilo, ocorrido recentemente. Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio
Coutinho comentou que o m„dico Dr. Henrique que atendia no PSF foi embora para o
Munic‡pio de S‚o Jos„ do Barreiro, cidade onde mora, tendo sido contratado para atuar
no PSF o m„dico Dr. Evandro. Disse que o m„dico Dr. Edson estŠ responsŠvel por
prestar os atendimentos e consultas necessŠrias aos idosos do Asilo municipal. Em
seguida, parabenizou o Sr. Djalma, proprietŠrio da Agencia de Modelos Kero, pelo evento
de escolha das misses Bananal, em parceria com empreendedores da moda do
Munic‡pio. Parabenizou a equipe de obras da Prefeitura Municipal pelos diversos servi…os
prestados ao Munic‡pio, em especial ao Bairro da Palha e Timborƒ. Parabenizou tamb„m
a Igreja Adventista do S„timo Dia e o Pastor Wellington Lee pelo evento realizado voltado
para a Šrea da saŒde do Munic‡pio. Disse que no pr•ximo dia 30 deste mƒs ocorrerŠ na
quadra da Palha o encontro de jovens, promovido pela Pastoral da Juventude. Com a
palavra Vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira agradeceu ao convite recebido
da Coordena…‚o de Classe descentralizada de Bananal, para a apresenta…‚o dos
Trabalhos de Conclus‚o de Curso (TCC), do Curso de Administra…‚o, que serŠ realizado
no dia 28 de novembro de 2014, •s 19:30hs, no Anfiteatro da EMEF Coronel Nogueira
Cobra. 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 OrdinŠria dia 04 (quatro) de
dezembro de 2014, quinta feira, em horŠrio regimental. E, para constar, eu, Vereadora
•rika Tereza Coitinho Affonso, 1€ SecretŠrio, mandei lavrar a presente ATA, que
aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 27 de novembro de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ SecretŠrio: __________________________________________
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso

2€ SecretŠrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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