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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 02 - 2015

ATA DA 2• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2015. No dia
dezenove do m…s de fevereiro de dois mil e quinze (19/02/2015), †s dezenove 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 Segunda Sessˆo
Ordin‰ria desta Terceira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): LŠcia Helena Nader Gon‹alves
(Vice – Presidente), Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza (1• Secret‰rio),
„lvaro Luiz Nogueira Ramos (2• Secret‰rio), Luiz Mauricio Coutinho, Maria
Aparecida Souza da Costa, Œrika Tereza Coitinho Affonso e Jos• Eduardo Costa
Gomes de Oliveira. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restri‹Žes. Ap•s a
chamada, havendo nŠmero 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.€ 020/2015= solicita da SABESP Local,
informaƒ„es quanto a preocupaƒ‚o da mesma com relaƒ‚o … escassez de †gua para o
nosso munic‡pio; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€
021/2015= solicita do D.E.R. de Taubatˆ, instalaƒ‚o de guard-rail na SP-68, e ainda
estudos visando a instalaƒ‚o de mais guard-rail ao longo da rodovia no trecho de Bananal
atˆ “Pouso Seco”; Requerimento n.€ 026/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒ„es quanto as mudanƒas do tr‹nsito nas ruas Odorico Rodrigues (descida Zez‚o)
e Oleg†rio Ramos; Indicaƒ‚o n.€ 021/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instalaƒ‚o de 6 bancos nas proximidades da academia ao ar livre, instalada recentemente
no distrito de Rancho Grande; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE
OLIVEIRA: Requerimento n.€ 022/2015= solicita do D.E.R. de Taubatˆ, serviƒos de
roƒada e limpeza das margens da SP-247; Requerimento n.€ 023/2015= solicita da VIVO
TELEFŒNICA, ampliaƒ‚o do cabo que serve a regi‚o que margeia a SP-247, em
Bananal-SP; Requerimento n.€ 024/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒ„es quanto ao chamamento p•blico n.€ 002/2014, sobre a seleƒ‚o de empresa
especializada em triagem do lixo recicl†vel; Requerimento n.€ 025/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a construƒ‚o das UBSŽs na Vila Bom Jardim
e no distrito de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 020/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, transfer•ncia para outro local, dos arbustos situados no canteiro central da av.
Bom Jesus, em frente a UMS; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Requerimento n.€
027/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, por mais uma vez, revis‚o do C•digo
Tribut†rio Municipal no sentido de se adequar … Lei Complementar 128 de 19/12/2008;
Moƒ‚o n.€ 013/2015= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno e ao Ilmo. Sr. Secret†rio Municipal de Cultura e Turismo Josˆ Luiz de
Moraes, pela organizaƒ‚o do Carnaval 2015 de Bananal; Moƒ‚o n.€ 014/2015= de
aplausos, aos Blocos Carnavalescos “JUNTOS E MISTURADOS DO LARANJEIRAS”,
“PERGUNTA L‘”, “BOA MORTE”, “UNIDOS DA VILA”, “PIRANHAS”, “UNIDOS DA
PALHA”, “NEGA MALUCA” e “PIC’O”; Moƒ‚o n.€ 015/2015= de aplausos, ao “Rei Momo
de Bananal”, Sr. Sandro de Oliveira, por abrilhantar e animar o Carnaval 2015 de
Bananal; Moƒ‚o n.€ 016/2015= de aplausos, a Pol‡cia Militar do Estado de S‚o Paulo,
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especificamente a todos os policiais militares envolvidos na seguranƒa do Carnaval 2015
de Bananal; Moƒ‚o n.€ 017/2015= de aplausos, a Pol‡cia Civil do Estado de S‚o Paulo,
especificamente a todos os policiais civis envolvidos na seguranƒa do Carnaval 2015 de
Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 022/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma da
passarela que d† acesso ao bairro Niter•i; Indicaƒ‚o n.€ 023/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, trabalho de desobstruƒ‚o de manilhas na rua Jo‚o C‹ndido da Silva,
Morro da Caixa D’†gua; 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.€
028/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto ao repasse de
Recursos Geral da Uni‚o no valor de R$260.000,00, destinado a serviƒos de
infraestrutura e urbanizaƒ‚o da rua Domiciliano Franceliano, no Timbor•; Requerimento
n.€ 029/2015= solicita da Secretaria Municipal de Sa•de, informaƒ„es quanto a in•meros
casos de dengue em nossa cidade; Moƒ‚o n.€ 011/2015= de agradecimentos e aplausos,
a comunidade do bairro da Palha, pela iniciativa do mutir‚o ao combate a dengue,
realizado em 08/02/2015; Moƒ‚o n.€ 012/2015= de aplausos, ao Bloco Carnavalesco
“Unidos da Palha”, pela apresentaƒ‚o no Carnaval 2015 de Bananal; Indicaƒ‚o n.€
024/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutores de
velocidade ao longo da rua principal do bairro da Palha e Timbor•; Indicaƒ‚o n.€
025/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de “bocas de lobo” na
extens‚o do bairro Timbor• e ainda serviƒos de drenagem de †gua e calƒamento na rua
Benedito Dias Novaes, na mesma localidade; V E R E A D O R R O B S O N D O A M A R A L
R O D R I G U E S : Moƒ‚o n.€ 009/2015= de aplausos, a Pol‡cia Civil e a Pol‡cia Militar de
Bananal, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval 2015 em Bananal; Moƒ‚o n.€
010/2015= de aplausos, aos Blocos Carnavalescos “JUNTOS E MISTURADOS DO
LARANJEIRAS”, “PERGUNTA L‘”, “BOA MORTE”, “UNIDOS DA VILA”, “PIRANHAS”,
“UNIDOS DA PALHA”, “NEGA MALUCA” e “PIC’O”; Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o,
solicitou e fez uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira iniciou suas palavras
comentando que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos ao Bloco Laranjeiras, Bloco Da
Palha, Bloco Da Boa Morte, Bloco Unidos Da Vila, Bloco Das Piranhas, Bloco Da Nega
Maluca, Bloco Pergunta La E Bloco Do Pic‚o, na pessoa de seus respectivos
organizadores, por abrilhantar e animar o carnaval de Bananal neste ano de 2015. O
trabalho dos organizadores durante o per‡odo prˆ-carnaval, alguns com ensaios di†rios, ˆ
motivo de reconhecimento por parte do Poder Legislativo desta cidade, uma vez que
contribuem para a alegria de nossa maior festa popular, alˆm de ser atrativo para turistas,
que procuram divers‚o e trazem recursos financeiros para o munic‡pio. Em seguida,
parabenizou a Prefeita Municipal, o Secret†rio Municipal de Turismo pela iniciativa deste
belo Carnaval e o Sr. Sandro (Ar•) pela sua participaƒ‚o como Rei Momo neste Carnaval.
Em seguida, comentou brevemente sobre a necessidade de limpeza no Morro da Caixa
D†gua, bem como da necessidade de reformas urgentes e pinturas da passarela do
Bairro Niteroi, serviƒos objetos de duas indicaƒ„es … Prefeitura Municipal de Bananal a
pedido dos moradores destas localidades. Por fim, comentou sobre um requerimento,
reforƒando a necessidade de o Munic‡pio rever seu C•digo Tribut†rio Municipal para
adequar as disposiƒ„es deste C•digo … Lei Complementar que disp„e sobre os
Microempreendedores individuais (MEI). Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de
Souza parabenizou a Prefeita Municipal, o Secret†rio Municipal de Turismo e todos os
demais envolvidos na realizaƒ‚o do Carnaval 2015 de Bananal. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒ„es
quanto as mudanƒas do tr‹nsito nas ruas Odorico Rodrigues (descida do Zez‚o) e
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Oleg†rio Ramos. Atualmente, quem transita pela Av. Jo‚o Godoy Macedo n‚o pode mais
entrar na Rua Odorico Rodrigues. E a Rua Oleg†rio Ramos, est† em “m‚o dupla”. De
acordo com o •ltimo Projeto de Lei aprovado pela C‹mara Municipal da Est‹ncia Tur‡stica
de Bananal o tr‹nsito na rua Odorico Rodrigues era “m‚o dupla” e na rua Oleg†rio
Ramos, era proibido acesso a mesma de quem transitava pela rua Manoel de Aguiar. O
problema ˆ que os moradores do bairro Laranjeiras est‚o revoltados com a nova
sinalizaƒ‚o, pois os mesmos precisam dar uma volta imensa para chegar a suas casas e
na rua Oleg†rio Ramos, motoristas reclamam do caos, pois n‚o se consegue trafegar
devido a “m‚o dupla” com v†rios carros estacionados em toda a extens‚o da rua.
Comentou tambˆm sobre um requerimento apresentado onde solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Diretor Da 6.” Divis‚o Regional de Taubatˆ – D.E.R. / DR 6,
solicitando a instalaƒ‚o urgente de guard-rail na SP-68, em curva acentuada, localizada
500 metros ap•s o Posto da Pol‡cia Militar Rodovi†ria Estadual, sentido Barra Mansa –
Bananal. Neste ponto da rodovia j† foi registrado diversos acidentes, o mais recente no
m•s passado, por isso peƒo ao D.E.R. a instalaƒ‚o do guard-rail. Solicito ainda estudos
na SP-68, na extens‚o de Bananal atˆ a localidade denominada “Pouso Seco”, na divisa
com o Estado do Rio de Janeiro, visando a implantaƒ‚o de mais guard-rail em locais
perigosos da rodovia. Por fim, disse que apresentou uma indicaƒ‚o onde requer a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar 6 (seis)
bancos nas proximidades da Academia ao Ar Livre, instalada recentemente no distrito de
Rancho Grande. Tal pedido foi feito pelos moradores do distrito, que est‚o muito felizes
com a instalaƒ‚o da Academia, mas que, no entanto gostariam que fosse instalado esses
bancos para descanso pr•ximo ao local. Com a palavra Vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que n‚o apresentou requerimentos nesta Sess‚o, que ˆ a favor da
manutenƒ‚o da m‚o •nica na Rua Odorico Rodrigues, mas que esta m‚o deve ser
apenas para descer os ve‡culos, e n‚o para subir, como est† atualmente. Disse que
concorda com vereador Osvaldo sobre a quest‚o dos microempreendedores, que na
ˆpoca atˆ trouxe representantes do Sebrae para palestrar para os interessados de
Bananal que quisessem sair da informalidade e se tornarem microempreendedores.
Parabenizou todos os envolvidos na realizaƒ‚o do Carnaval 2015 de Bananal. Comentou
brevemente sobre a Campanha da Fraternidade deste ano que tem como tema
“Fraternidade: Igreja e Sociedade” e como lema, “Eu vim para servir”, em forma de
combate … corrupƒ‚o. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. Sr. Douglas Josˆ Guedes Guarizi, DD. Gerente Local da SABESP, solicitando
informaƒ„es quanto … preocupaƒ‚o da SABESP com relaƒ‚o … escassez de †gua para o
munic‡pio de Bananal. No ano de 2014 acompanhamos na m‡dia nacional as prec†rias
condiƒ„es das represas pr•ximas a nossa regi‚o e do rio Para‡ba do Sul, e agora em
2015, por mais que as chuvas caiam, quando chegarmos no per‡odo de estiagem, a
situaƒ‚o ser† alarmante. Em nosso munic‡pio dependemos exclusivamente do rio
Bananal, que vem diminuindo a cada ano e agora a situaƒ‚o est† ainda pior. Qual o plano
futuro da Companhia com relaƒ‚o ao abastecimento de †gua em nossa cidade? No que
diz respeito a projetos e aƒ„es para recuperaƒ‚o e preservaƒ‚o das matas ciliares ao
longo do rio Bananal, h† alguma proposta? Precisamos urgentemente de projetos e aƒ„es
neste sentido, pois o pior pode acontecer em curto prazo. Em seguida, parabenizou a
Prefeita Municipal, o Secret†rio Municipal de Turismo e todos os demais envolvidos na
realizaƒ‚o do Carnaval 2015 de Bananal, inclusive a equipe do Conselho Tutelar. Disse
que apresentou um requerimento onde solicita, … Presid•ncia da C‹mara Municipal de
Bananal, vista do Veto N.€ 01/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que veta as
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Emendas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas no
Projeto de Lei Complementar n.€ 02/2013 e pelo Aut•grafo n.€ 041/2014, que Institui o
Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal. Com a palavra vereador Josˆ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informaƒ„es quanto ao Chamamento P•blico n.€ 002/2014,
sobre a seleƒ‚o de empresa especializada em triagem do lixo recicl†vel coletado pela
Prefeitura Municipal de Bananal. Em seguida, disse que apresentou um requerimento
onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒ„es quanto a construƒ‚o das UBSŽs na
Vila Bom Jardim e no Distrito de Rancho Grande, conforme PPA (Plano Plurianual) no
Programa: Acesso a Sa•de com Integridade Atividade – Implementaƒ‚o e manutenƒ‚o
da Unidade de Sa•de – Vila e Rancho Grande. Vale ressaltar que a mesma informaƒ‚o
contem tambˆm na LDO para o exerc‡cio de 2015, visto que j† foi destinado ao munic‡pio
o recurso de R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais) para a construƒ‚o dessas 2
UBSŽs. comentou tambˆm sobre um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Eng. Ant–nio Moreira J•nior, DD. Diretor Da 6.” Divis‚o
Regional De Taubatˆ – D.E.R. /DR 6, solicitando com urg•ncia serviƒos de roƒada e
limpeza das margens da SP-247 (Rodovia Sebasti‚o Diniz de Moraes) em Bananal-SP,
visto que o mato j† est† invadindo o leito carroƒ†vel da pista. Disse, ainda, que
apresentou um requerimento onde requer, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma.
Sra. Dra. Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional Da Vivo
(Telef–nica), em Santos-SP, solicitando a ampliaƒ‚o do cabo que serve a Regi‚o que
margeia a SP-247, pois o mesmo que tem capacidade para 50 pares, atualmente devido a
descargas atmosfˆricas est† com sua capacidade para cerca de 30 pares. Com as obras
realizadas na SP-247 o aumento no n•mero de turistas aumentou consideravelmente e o
mesmo vai ocorrer com empreendimentos voltados para esse setor. In•meras pessoas
est‚o a procura de terrenos para moradia neste local. Visto isso, a necessidade de
ampliaƒ‚o desse cabo para no m‡nimo 100 pares se torna necess†ria e imperiosa. Solicito
o mais urgente poss‡vel estudos para execuƒ‚o dessa obra no cabo 1101, pois como j†
foi dito o mesmo n‚o tem mais pares para manobras conforme informaƒ‚o de cabistas
que estavam trabalhando no mesmo. Por fim, comentou sobre uma indicaƒ‚o
apresentada em que solicita a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se transferir para outro local, os arbustos situados no canteiro central da
av. Bom Jesus, em frente a UMS, os quais est‚o obstruindo a vis‚o de motoristas que
fazem a convers‚o para a Rua Manoel Valentim Bastos e para a rua Cel. Luciano de
Almeida Ramos Nogueira, e ainda os pedestres que fazem a travessia da referida
avenida. Com a palavra vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que concorda com o
vereador Josˆ Eduardo sobre a necessidade de se transferir para outro local, os arbustos
situados no canteiro central da av. Bom Jesus, em frente a UMS. Disse que vai entrar em
contato com o DER para solicitar providencias com relaƒ‚o aos dois buracos grandes que
se encontram na Rodovia SP-68, que est‚o colocando em risco a vida das pessoas que
passam de carro por l†. Comentou tambˆm que a estrada rural do Turvo est†
necessitando de reparos urgentes. Agradeceu a equipe de obras da Prefeitura Municipal
pelos serviƒos de limpeza de alguns bueiros da cidade. Comentou tambˆm sobre a
necessidade de a Secretaria de Sa•de tomar providencias com relaƒ‚o … dengue no
Munic‡pio de Bananal. Por fim, parabenizou a Prefeita Municipal, o Secret†rio Municipal
de Turismo e todos os demais envolvidos na realizaƒ‚o do Carnaval 2015 de Bananal.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a Prefeita
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Municipal, o Secret†rio Municipal de Turismo e todos os demais envolvidos na realizaƒ‚o
do Carnaval 2015 de Bananal e ressaltou a necessidade de se reformar o telhado da
Unidade Mista de Sa•de de Bananal. Em aparte, vereador Josˆ Eduardo comentou que
no pr•ximo dia 25 ser† a licitaƒ‚o para a realizaƒ‚o desta obra. Com a palavra vereador
Luiz Maur‡cio Coutinho parabenizou a Prefeita Municipal, o Secret†rio Municipal de
Turismo e todos os demais envolvidos na realizaƒ‚o do Carnaval 2015 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 informaƒ„es
quanto ao andamento da celebraƒ‚o do contrato de repasses da transfer•ncia de
Recursos Geral da Uni‚o no valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) que
tem por finalidade serviƒos de infraestrutura e urbanizaƒ‚o – drenagem e pavimentaƒ‚o
na rua Domiciliano Franceliano, no bairro Timbor•. Comentou tambˆm que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra.
Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secret†ria Municipal De Sa•de De Bananal,
solicitando informaƒ„es quanto a in•meros casos de dengue em nossa cidade. Quais
medidas j† est‚o sendo tomadas? Comentou que no pr•ximo dia 25 ser† a licitaƒ‚o para
a realizaƒ‚o da obra de reforma do telhado da Unidade Mista de Sa•de de Bananal.
Disse, ainda, que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos Ao Bloco Carnavalesco Unidos Da
Palha, pela bel‡ssima apresentaƒ‚o no Carnaval 2015 de Bananal, demonstrando muita
forƒa, raƒa e dedicaƒ‚o. Parabˆns a todos os integrantes do bloco e organizadores, com
certeza o talento de voc•s fizeram a diferenƒa no desfile. Comentou sobre uma Moƒ‚o De
Agradecimentos e Aplausos apresentada … Comunidade Do Bairro Da Palha, pela
iniciativa do mutir‚o ao combate a dengue, realizado no dia 08 de fevereiro do corrente
ano, conduzido pela Sra. Gesuana Nogueira (Zana Nogueira) e Sr. Ant–nio Luiz Valeriano
(Toninho Valeriano). Deixo registrado nos anais desta Casa meus sinceros
agradecimentos e aplausos a todos que participaram desse ato de cidadania. Que se d•
ci•ncia do inteiro teor desta a comunidade em nome da Sra. Gesuana Nogueira e Sr.
Ant–nio Luiz Valeriano. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar redutores
de velocidade ao longo da rua principal do bairro da Palha e Timbor•. Este pedido vem de
encontro com diversas reclamaƒ„es da comunidade, devido … imprud•ncia de alguns
motoristas, que trafegam em alta velocidade no local, sem respeito algum aos moradores
e pedestres, em especial crianƒas e idosos. Vale ressaltar que tal pedido j† foi feito em
solicitaƒ„es pretˆritas, mas atˆ o momento nada foi feito. Por fim, disse que apresentou
uma indicaƒ‚o em que solicita a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
possibilidade de se construir “bocas de lobo” na extens‚o do bairro Timbor•, minimizando
desta forma os transtornos causados pelas fortes chuvas aos moradores locais. Indico
ainda para a possibilidade de se realizar serviƒos de drenagem de †gua e calƒamento na
rua Benedito Dias Novaes, tambˆm localizada no bairro Timbor•. Tais pedidos foram
solicitados a este Vereador pelos moradores do bairro citado. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos A Policia
Civil e a Pol‡cia Militar De Bananal, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval 2015
em nossa cidade. Mais uma vez o Carnaval de Bananal manteve a sua tradiƒ‚o de ser um
Carnaval alegre, bonito e tranquilo. O orgulho e a responsabilidade por esse sucesso,
queremos repartir com as valorosas Equipes do nosso Policiamento Civil e Militar que,
com suas presenƒas atuantes garantiram a seguranƒa e a tranquilidade dos nossos
foli„es, impedindo que os pequenos incidentes ofuscassem o brilho da alegria reinante e
contagiante da festa. Em seguida, disse que apesentou uma Moƒ‚o De Aplausos Aos
Blocos “Juntos e Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta L†” (Com Integrantes Da Bateria
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Da Escola De Samba Grande Rio), “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da
Palha”, “Nega Maluca” e “Pic‚o”, que se apresentaram no Carnaval 2015 de Bananal,
contagiando a todos com muita alegria. Por mais um ano, o Carnaval em Bananal foi
considerado um dos melhores da regi‚o. Pudemos perceber a presenƒa maciƒa dos
foli„es em nossas ruas. E isso se deve em grande parte, da alegria contagiante dos
nossos blocos de carnaval, com toda sua simpatia, alegria e entusiasmo, que por mais
uma vez abrilhantaram a rua Manoel de Aguiar, no centro da cidade. Que se d• ci•ncia do
inteiro teor desta aos representantes de cada Bloco Carnavalesco. Parabenizou a Prefeita
Municipal, o Secret†rio Municipal de Turismo e todos os demais envolvidos na realizaƒ‚o
do Carnaval 2015 de Bananal. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o … Prefeitura
Municipal para a necessidade de limpeza geral no c•rrego do S‚o Laurindo, sugerindo a
terceirizaƒ‚o deste serviƒo de roƒada e limpeza no Munic‡pio de Bananal. Colocados em
votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„es, foram aprovados por unanimidade. Colocado em
votaƒ‚o o requerimento da Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves onde solicita, …
Presid•ncia da C‹mara Municipal de Bananal, vista do Veto N.€ 01/2014, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que veta as Emendas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas no Projeto de Lei Complementar n.€ 02/2013 e pelo
Aut•grafo n.€ 041/2014, que Institui o Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal,
foi o mesmo rejeitado por maioria de votos. 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: VETO N.€
01/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que VETA as Emendas 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas no Projeto de Lei Complementar
n.€ 02/2013 e pelo Aut•grafo n.€ 041/2014, que Institui o Plano Diretor Participativo do
Munic‡pio de Bananal. Ato cont‡nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de
urg•ncia especial apresentado pelos vereadores Josˆ 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.€ 014/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
“Disp„e sobre a abertura de Crˆdito Adicional Especial no orƒamento vigente e d† outras
provid•ncias”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
nomeado o vereador Luiz Maur‡cio Coutinho como relator especial deste Projeto de Lei
que entrou na Pauta como urg•ncia especial, sendo suspensa a Sess‚o Ordin†ria por 10
(dez) minutos para a emiss‚o de Parecer pelo Relator Especial. Retomando a Sess‚o, foi
colocado em discuss‚o o Projeto De Lei N.€ 014/2015, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que “Disp„e sobre a abertura de Crˆdito Adicional Especial no orƒamento
vigente e d† outras provid•ncias”. Com a palavra o Relator Especial, vereador Luiz
Maur‡cio Coutinho explicou na todos que se trata de projeto de lei destinado …
infraestrutura urbana, conforme consta no conv•nio em anexo, que entende ser
constitucional o projeto em discuss‚o. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que se trata de recursos do DADE para o calƒamento das ruas citadas no
Conv•nio, que todos os Prefeitos devem usar recursos do DADE em lugares realmente
ligados ao turismo municipal, mas que ˆ favor†vel ao projeto de lei em discuss‚o. Com a
palavra vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que ˆ favor†vel por que a
comunidade destes locais est† necessitando destas reformas, destes calƒamentos em
suas ruas. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que se trata de mais um
Projeto de Lei para adequar o orƒamento p•blico municipal. Que este projeto tem como
objeto o calƒamento de duas ruas, que os vereadores est‚o muito satisfeitos com essa
conquista para os moradores. Que infelizmente a demora na realizaƒ‚o deste tipo de obra
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ˆ muito grande, muito burocr†tico, que sejam projetos bem feitos, obras bem realizadas,
ao contr†rio do que j† foi feito no Bairro Timbor•. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que ˆ favor†vel a este projeto de Lei, por que os moradores dos
Bairros Chico e Leme e demais bairros rurais sofrem bastante com a falta de calƒamento
em algumas ruas. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que
tambˆm ˆ favor†vel, que este Projeto de Lei versa sobre um valor de aproximadamente
R$ 479 mil reais para a infraestrutura de bairros rurais, mas que no Conv•nio consta um
valor total de R$ 562 mil reais na cl†usula 3”. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa disse que ˆ favor†vel, pois passa por estes lugares e conhece a
dificuldade dos moradores. Com a palavra vereador Josˆ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que ˆ favor†vel … aprovaƒ‚o deste Projeto de lei, porque a Fazenda Bom
Retiro ˆ um atrativo tur‡stico, que estas obras ir‚o beneficiar os moradores tambˆm. Com
a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho parabenizou o Sr. Stˆlio, pela conquista destas
obras e demais vereadores que sempre lutaram para que isto pudesse estar acontecendo
hoje. Que trabalhou nestas localidades quando era enfermeiro e conhece as dificuldades
dos moradores deste local. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse
que foi bem destacado pela vereadora L•cia a quest‚o da diferenƒa de valores
constantes no Conv•nio anexo ao projeto de lei em discuss‚o, que concorda com o
vereador Osvaldo de que o Prefeito tem que ter pessoas para agilizar a documentaƒ‚o de
projetos e obras, principalmente quando envolverem recursos do DADE. Colocado em
votaƒ‚o o Projeto de Lei N.€ 014/2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado
em discuss‚o o VETO N.€ 01/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que VETA
as Emendas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas no
Projeto de Lei Complementar n.€ 02/2013 e pelo Aut•grafo n.€ 041/2014, que Institui o
Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal, o vereador ‘lvaro Luiz Nogueira
Ramos passou a fazer, na ‡ntegra, a leitura do Parecer da Comiss‚o de Constituiƒ‚o,
Justiƒa e Redaƒ‚o, a qual opina pela manutenƒ‚o do Veto n€ 01/2014. Com a palavra,
Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que o Plano Diretor ˆ participativo, que
se as emendas s‚o inconstitucionais, os vereadores fizeram papel de palhaƒo, porque
foram feitas audi•ncias p•blicas para essa discuss‚o, na ˆpoca destas discuss„es n‚o
houve orientaƒ‚o jur‡dica apontando que eram inconstitucionais as emendas, que n‚o
pode haver interesses pessoais hoje neste Plano Diretor. Que 48 meses ser† o prazo
para a Prefeitura Municipal fazer as Leis que constam neste Plano Diretor, mas que acha
muito porque muitas delas ser‚o feitas depois que a atual Prefeita Municipal j† estiver
sa‡do. Disse que o pedido de vista feito por esta vereadora era para que tivesse a
oportunidade de discutir melhor o mˆrito destas quest„es, porque acredita que interesses
maiores est‚o se sobrepondo a interesses sociais. Disse que a reduƒ‚o destes prazos,
atravˆs das emendas, foi na ˆpoca discutida por todos os vereadores e que todos
concordaram. Muitas quest„es s‚o importantes e n‚o podem esperar tanto tempo para
serem desenvolvidas, como por exemplo, a quest‚o fundi†ria do Munic‡pio, alˆm da parte
do meio Ambiente. Que o voto deve ser com base na consci•ncia de cada vereador. Com
a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que concorda com as palavras
da Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves, que a Prefeitura Municipal de Bananal tem
funcion†rios suficientes para realizar estes projetos de lei determinados pelo Plano
Diretor, dentro do prazo de 24 meses, que ˆ s• saber administrar o recurso p•blico e que
n‚o ˆ responsabilidade dos vereadores se a Prefeitura Municipal n‚o cumprir os prazos
estipulados legalmente. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que n‚o ˆ de
praxe a leitura de Parecer da Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o quando da
votaƒ‚o de Projetos e de Vetos, que os Pareceres devem ficar na Mesa dos Vereadores
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para que tenha acesso. Disse que concorda com as palavras da Vereadora L•cia Helena
Nader Gonƒalves porque na ˆpoca os pareceres das emendas foram todos favor†veis,
mas que hoje o Parecer Jur‡dico ˆ contr†rio. Disse que a justificativa da Prefeitura
Municipal de Bananal ˆ que n‚o haver† tempo h†bil para se fazer todos os Projetos de
Lei em apenas 24 meses, por isso h† a necessidade do prazo de 48 meses. Que s‚o 15
projetos de lei bastante complexos, assim como foi o do Plano Diretor, que entende que
realmente n‚o ˆ poss‡vel faze-los em apenas 24 meses. Em aparte, Vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves disse que alguns desses projetos, como o do C•digo de
Posturas, por exemplo, j† est‚o sendo desenvolvidos pelo Pode Executivo. Colocado em
votaƒ‚o o VETO N.€ 01/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que VETA as
Emendas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas no
Projeto de Lei Complementar n.€ 02/2013 e pelo Aut•grafo n.€ 041/2014, que Institui o
Plano Diretor Participativo do Munic‡pio de Bananal, foi o mesmo mantido por maioria de
votos, tendo votado contra o Veto n€ 01/2014 apenas as vereadoras L•cia Helena Nader
Gonƒalves e •rika Tereza Coitinho Affonso. Ato cont‡nuo, determinou o Senhor
Presidente que se passasse para as EXPLICA—˜ES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que com relaƒ‚o a este problema da dengue, j† havia alertado a
populaƒ‚o. Aproveitou a oportunidade para solicitar da Sucen a passagem do carro
Fumac• pelas ruas do Munic‡pio para o combate dos mosquitos. Com a palavra vereador
Luiz Maur‡cio Coutinho iniciou suas palavras desejando seus sentimentos de pesar aos
familiares da Sr” Luzia, que faleceu recentemente. Em seguida, agradeceu ao Sr. Fumeiro
e sua equipe pela realizaƒ‚o de diversos serviƒos de limpeza realizados no Munic‡pio.
Alertou tambˆm a populaƒ‚o sobre os riscos que estamos todos correndo com relaƒ‚o …
dengue, haja vista j† existirem 28 (vinte e oito) casos notificados desta doenƒa, que a
populaƒ‚o tem de se conscientizar e prevenir a ocorr•ncia desta doenƒa. Disse que a
Sucen tem uma equipe que est† trabalhando nos bairros visando a prevenƒ‚o da dengue,
mas ˆ preciso a colaboraƒ‚o da populaƒ‚o. Disse que em Dezembro de 2014 solicitou,
atravˆs de requerimento, que a empresa Vivo de Telefonia fizesse a instalaƒ‚o de um
telefone p•blico do tipo orelh‚o no Bairro rural da Fazendinha, que a Vivo lhe respondeu
que fez uma vistoria tˆcnica naquela comunidade, mas que infelizmente o referido Bairro
n‚o atende aos requisitos m‡nimos para a instalaƒ‚o de telefone p•blico. Com a palavra
vereador Josˆ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que o carnaval de Bananal foi
muito bom, parabenizando todos os envolvidos em sua realizaƒ‚o, Prefeita Municipal,
Secret†rio Municipal de turismo e outros. Que o processo de licitaƒ‚o para a escolha da
empresa organizadora foi muito transparente. Disse que esteve conversando com a
funcion†ria Tamara, pregoeira da Prefeitura Municipal de Bananal, com a Sr” Marisol
(arquiteta), que lhe informaram que as visitas tˆcnicas para a obra de reforma do telhado
da Unidade Mista de Sa•de j† est‚o ocorrendo e que em breve a referida obra ser†
iniciada. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que ir†
apresentar … Presid•ncia da C‹mara Municipal de Bananal um pedido de abertura de
Procedimento Administrativo ou algum outro instrumento visando esclarecer esta situaƒ‚o
jur‡dica, do que pode ser feito com relaƒ‚o …s emendas do Plano Diretor, porque houve
Parecer favor†vel quando da discuss‚o do Plano Diretor, nas reuni„es e nas Audi•ncias
P•blicas, que todos os vereadores concordaram com estas emendas, que foram
discutidas com a participaƒ‚o da sociedade. Em seguida, parabenizou todos os
envolvidos na realizaƒ‚o do Carnaval 2015 de Bananal e a participaƒ‚o de todos os
blocos e as pessoas que participaram destes blocos. Comentou tambˆm sobre a
necessidade de a populaƒ‚o de Bananal se conscientizar e tomar as medidas com
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relaƒ‚o … prevenƒ‚o da dengue no Munic‡pio, tendo em vista a exist•ncia de v†rios casos
da doenƒa j† notificados. Por fim, desejou seus sentimentos de pesar … fam‡lia da Sr”
Luzia, falecida recentemente. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
agradeceu ao Deputado Estadual, Sr. Hˆlio Nishimoto, pela concess‚o de uma emenda
parlamentar ao Munic‡pio de Bananal, atravˆs da qual foi poss‡vel a aquisiƒ‚o de uma
ambul‹ncia. Em seguida, disse que tem em suas m‚os um abaixo-assinado com o nome
de cerca de 2000 cidad‚os bananalenses, que pedem a n‚o retirada da Academia ao Ar
Livre do Bairro Rancho Grande. Disse que j† tomou as medidas necess†rias para o
cancelamento do Projeto Bananal Est‹ncia da M•sica (BEM), a fim de que este recurso
possa ser utilizado em melhorias da infraestrutura do Munic‡pio de Bananal,
principalmente o Bairro Timbor• que est† necessitando de muitas melhorias e uma
atenƒ‚o maior por parte do Executivo Municipal. Comentou tambˆm, brevemente, que os
professores da Escola Zen•bia n‚o podem mais comer a refeiƒ‚o que ˆ servida aos
alunos e funcion†rios, que por isso agora eles tem de levar suas pr•prias refeiƒ„es.
Comentou tambˆm sobre o falecimento do jovem conhecido popularmente como
bananada. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que adotar† as
medidas sugeridas pelo vereador Osvaldo Ferreira, no sentido de disponibilizar aos
vereadores uma c•pia dos Pareceres Jur‡dicos relativos aos Projetos de Lei que ser‚o
votados na Ordem do Dia de cada Sess‚o ordin†ria. Com relaƒ‚o aos questionamentos
feitos pela vereadora L•cia Nader, relativos …s emendas do Plano Diretor que foram
vetadas, pediu … vereadora que apresente estes questionamentos por escrito dirigido …
Presid•ncia desta Casa. Por fim, elogiou o Sr. Custela pela participaƒ‚o no Carnaval
2015, de Bananal, bem como a amizade de todos os participantes dos blocos, que
emprestaram instrumentos e fantasias uns para os outros, ajudando na realizaƒ‚o do
Carnaval. 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 05
(cinco) de marƒo de 2015, quinta feira, em hor†rio regimental. E, para constar, eu,
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1€ Secret†rio, mandei lavrar a presente ATA, que
aprovada, ser† assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 19 de fevereiro de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1€ Secret†rio: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
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Vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos
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