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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 05 - 2015

ATA DA 5• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2015. No dia
primeiro do m…s de abril de dois mil e quinze (01/04/2015), †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 Quinta 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), Luiz Cosme Martins de Souza (1• Secret‰rio), „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2• Secret‰rio), Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da
Costa, JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, •rika Tereza Coitinho Affonso e
Osvaldo Ferreira. 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 matŒrias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR „LVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Requerimento n.€ 048/2015= solicita do D.E.R. de Taubatƒ,
servi„os de ro„ada, capina e limpeza …s margens das Rodovias SP-64, SP-68 e SP-247;
Indica„‚o n.€ 046/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de redutores
de velocidade no final do declive que inicia a av. Jo‚o Barbosa de Camargo; Indica„‚o n.€
047/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada, capina e limpeza
geral em ruas dos bairros Cer†mica, Vila Bom Jardim, Laranjeiras e Recanto Verde;
Indica„‚o n.€ 048/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada,
limpeza e retirada de barreira …s margens da Estrada Rural do Turvo; VEREADORA
L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 049/2015= solicita do Exmo.
Sr. Deputado Estadual Estevam Galv‚o, disponibiliza„‚o de Emenda Parlamentar no
valor de R$100.000,00 para o munic‡pio de Bananal; Mo„‚o n.€ 040/2015= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Leopoldina dos Santos; Mo„‚o n.€ 041/2015= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria Luzia da Silva Izoldi; Indica„‚o n.€ 049/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza„‚o de acesso gratuito a Internet (wi-fi) tambƒm no
distrito de Rancho Grande; Indica„‚o n.€ 050/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, cal„amento da rua Benedito de Paula; VEREADORA •RIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 050/2015= solicita da Secretaria Municipal de Saˆde, para
que obrigue a O.S. a contratar mais profissionais mƒdicos para atender a Unidade Mista
de Saˆde Mons. Cid Fran„a Santos; Requerimento n.€ 051/2015= solicita da Secretaria
Municipal de Educa„‚o, cria„‚o de mais uma sala de Prƒ I na E.M.E.F. "PROF.‰
ZENŠBIA P. FERREIRA"; Requerimento n.€ 052/2015= solicita da Prefeitura Municipal de
Bananal, informa„‹es quanto a disponibiliza„‚o do acesso a rede wi-fi gratuita nas pra„as
pˆblicas; Mo„‚o n.€ 042/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Luzia da Silva
Izoldi; Indica„‚o n.€ 045/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de
limpeza geral em todos os bairros da cidade; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 053/2015= solicita da Prefeitura Municipal de Bananal,
informa„‹es e documentos sobre os precatŒrios municipais; VEREADOR LUIZ
MAURICIO COUTINHO: Mo„‚o n.€ 035/2015= de aplausos, a todos os artes‚os de
Bananal, pelo “Dia do Artes‚o” comemorado em 19/03/2015; Mo„‚o n.€ 036/2015= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Argemiro Bernardino; Mo„‚o n.€ 037/2015= de pesar, pelo
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falecimento da Sra. Leopoldina dos Santos; 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.€ 038/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Leopoldina dos Santos;
Mo„‚o n.€ 039/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Luzia da Silva Izoldi;
Indica„‚o n.€ 051/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru„‚o de 4 mesas
de concreto com 4 assentos cada, na Pra„a Pedro Ramos; Indica„‚o n.€ 052/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza„‚o de atendimento mƒdico na
comunidade do Sert‚o dos Coqueiros; 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: Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„‹es quanto a
disponibiliza„‚o do acesso gratuito a Internet (Wi-fi) pela Prefeitura Municipal de Bananal
nas pra„as pˆblicas Pedro Ramos, Rubi‚o Jˆnior e S‚o Pedro. Qual ƒ o provedor de
acesso que est• oferecendo este servi„o? Solicito cŒpia do contrato, nota de empenho e
valor do custo de servi„o. Comentou tambƒm que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Jair dos Santos Andrade, DD.
Secret•rio Municipal de Educa„‚o, solicitando a possibilidade de se criar mais uma sala
do Prƒ I na E.M.E.F. "Prof.‰ ZenŒbia P. Ferreira". Segundo depoimento de v•rias m‚es
que vieram atƒ esta Vereadora, o PR• I da referida escola est• funcionando atualmente
com 27 alunos, de 3 e 4 anos de idade, com o acompanhamento de apenas 1 professor, o
que se torna humanamente imposs‡vel o trabalho pedagŒgico deste professor e o
desenvolvimento cognitivo destes alunos. Em seguida, teceu breves coment•rios sobre
um requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secret•ria Municipal de Saˆde e
Gestora do Contrato da IVS (Instituto Vale Saˆde), para que obrigue a O.S. a contratar
mais profissionais mƒdicos, pois devido ao atual problema da dengue em nosso
munic‡pio, aumentou muito o nˆmero de usu•rios pacientes da Unidade Mista de Saˆde
Mons. Cid Fran„a Santos, sobrecarregando desta forma o mƒdico de plant‚o e causando
insatisfa„‚o e exaust‚o dos pacientes que aguardam o atendimento. Comentou sobre
uma “Mo„‚o De Pesar” apresentada pelo falecimento da Sra. Maria Luzia Da Silva Izoldi,
ocorrido recentemente. Deus tira de nŒs quem mais amamos. Quando menos esperamos
e sem nenhum aviso. E a culpa? A culpa ƒ da vida que tem inicio, meio e fim. A nossa
culpa est• apenas em amar tanto e sentir tanto perder alguƒm. Mas o tempo ƒ remƒdio e
nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos. E no fim apenas a
saudade e uma certeza: n‚o importa onde esteja, estar• sempre comigo. Disse, ainda,
que apresentou uma indica„‚o a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar servi„os de limpeza geral em todos os bairros da cidade.
Infelizmente a cidade de Bananal est• muito suja, com um grande acˆmulo de mato e
sujeira, que favorece o aparecimento de animais pe„onhentos e insetos indesej•veis,
principalmente o “aedes aegypti”. Sugiro a Exma. Sra. Prefeita que fa„a um mutir‚o a
cada dia num bairro diferente, visando sanar de vez a reclama„‚o dos mun‡cipes com
rela„‚o ao problema apresentado. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon„alves disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr. Estevam Galv‚o de Oliveira, DD. Deputado
Estadual, solicitando a possibilidade de disponibiliza„‚o de Emenda Parlamentar no valor
de R$100.000,00 (cem mil reais) para o munic‡pio de Bananal-SP, visando a realiza„‚o
de reforma (parte estrutural, buracos, pintura e ilumina„‚o) na passarela de metal que liga
a av. Jo‚o de Godoy Macedo a Rua Ant‘nio A Rodrigues Leite no bairro Cer†mica. A
referida passarela encontra-se em prec•rias condi„‹es, oferecendo risco aos pedestres
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que transitam pelo local diariamente, principalmente crian„as e idosos. O pedido acima j•
foi solicitado diversas vezes ao Poder Executivo Municipal, no entanto a falta de recursos
financeiros impossibilitam o atendimento ao pedido. Em seguida, disse que apresentou
uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Leopoldina Dos Santos, ocorrido
recentemente. Raiz de uma frondosa •rvore, assim foi a Sra. Leopoldina. Uma raiz muito
forte que soube enviar para os ramos que dela brotaram, uma seiva sadia, repleta de
amor, de coragem e de fƒ. Seiva que alimentou ainda, muitos outros cora„‹es, abrindo-os
para o mundo, abrindo-os para o outro, abrindo-os para Deus! No anonimato de sua
exist’ncia humilde ela colecionou uma grande quantidade de boas obras, bagagem
imensa que levou consigo para entregar ao seu Criador. Mas, tambƒm, deixou aqui, para
todos nŒs, um valioso tesouro: o seu exemplo de vida que jamais poder• ser esquecido.
Pedindo a Deus que d’ a ela o merecido repouso junto Dele, abra„amos voc’s com
carinho, neste momento de dor e de saudade. Disse tambƒm que apresentou uma
“Mo„‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Maria Luzia da Silva Izoldi, ocorrido
recentemente. Comentou sobre uma indica„‚o apresentada a Excelent‡ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar estudos visando o cal„amento da
Rua Benedito de Paula. Os moradores da referida rua aguardam ansiosos para este
benef‡cio, pois os transtornos s‚o diversos na referida rua, devido … mesma n‚o possuir
cal„amento. Em seguida, disse que ficou alegre com a instala„‚o de internet wi-fi nas
Pra„as pˆblicas de Bananal e parabenizou a oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno pela iniciativa. Comentou tambƒm que apresentou uma
indica„‚o a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade de se
disponibilizar acesso gratuito a Internet (Wi-fi) tambƒm no distrito de Rancho Grande, a
fim de beneficiar tambƒm os moradores daquela localidade. Parabenizou o professor
Wagner Fonseca pelo belo trabalho realizado junto aos alunos das escolas municipais de
Bananal. Disse, por fim, que os trabalhos de recupera„‚o na estrada rural do Rodriguinho
ser‚o em breve realizados, que j• fez o pedido da libera„‚o dos recursos necess•rios e
que est• faltando apenas tirar e enviar umas fotos do referido local para anexar ao pedido
da libera„‚o dos recursos junto ao deputado Estevam Galv‚o. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma “Mo„‚o De Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Leopoldina Dos Santos, ocorrido recentemente. Gostaria de deixar
registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela
partida da Sra. Leopoldina, uma pessoa muito conhecida entre os bananalenses e querida
por todos, que em seus 80 anos que viveu, espalhou uma imensa alegria que trazia
sempre consigo. Sem dˆvidas, uma perda que entristece nossa cidade. Pe„o a Deus que
derrame sua gra„a para confort•-los neste momento t‚o dif‡cil e doloroso, e que nos deixe
sua lembran„a em momentos felizes e alegres junto de nŒs. Em seguida, disse que
apresentou uma “Mo„‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Maria Luzia Da Silva Izoldi,
ocorrido recentemente. Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa
meus sinceros sentimentos de pesar pela partida da Sra. Maria Luzia, uma pessoa
batalhadora e muito querida por todos, funcion•ria pˆblica municipal, fun„‚o que sempre
desempenhou com muito amor e carinho. Comentou que apresentou uma indica„‚o a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade de se construir 4 (quatro)
mesas de concreto com 4 (quatro) assentos cada uma delas, na Pra„a Pedro Ramos. Tal
solicita„‚o ƒ um pedido de alguns idosos que frequentam diariamente a pra„a e gostariam
que este pedido fosse atendido pela Prefeitura Municipal, pois os idosos usariam essas
mesas para jogar baralho, dama e demais jogos. Essas mesas de concreto j• existem em
v•rios munic‡pios vizinhos. Um dos ˆnicos meios de lazer encontrados em nossa cidade
para os idosos e aposentados ƒ exatamente frequentar as pra„as pˆblicas para este tipo
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de atividade. Vale ressaltar que tal pedido j• foi solicitado na Indica„‚o n.€ 113/2013,
datado em 04 de abril de 2013, mas que atƒ o momento nenhuma obra foi realizada neste
sentido. Disse tambƒm que apresentou uma indica„‚o a Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se disponibilizar junto a Secretaria Municipal de Saˆde,
atendimento mƒdico na comunidade do Sert‚o dos Coqueiros, pelo menos uma vez ao
m’s. Tal solicita„‚o ƒ pedido de v•rios moradores deste local, pois os mesmos n‚o
disp‹em desse atendimento mƒdico h• anos. O local para tal atendimento, alƒm da
disposi„‚o da escola na localidade, o Senhor Marcos tambƒm oferece sua resid’ncia. •
imensa a dificuldade dos moradores do Sert‚o para se deslocarem atƒ o centro da
cidade, motivos estes que os deixam praticamente abandonados em v•rias quest‹es,
mas principalmente no atendimento mƒdico b•sico, por isso pe„o de Vossa Excel’ncia o
atendimento a esta solicita„‚o. Vale lembrar que tal pedido j• foi solicitado em Indica„‚o
n.€ 159/2013, datado em 16/05/13, mas atƒ o presente momento nenhum atendimento foi
realizado na localidade. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. Sr. Eng. Ant‘nio Moreira Jˆnior, DD. Diretor da 6.‰ Divis‚o Regional de Taubatƒ –
D.E.R. / DR 6, solicitando com urg’ncia servi„os de ro„ada, capina e limpeza …s margens
das Rodovias SP-64, SP-68 e SP-247 em Bananal-SP. Com as frequentes chuvas, h•
nestas rodovias um grande acˆmulo de mato muito alto, que est• prejudicando a
visibilidade dos motoristas, especialmente nas curvas, podendo causar sƒrios acidentes,
alƒm das estradas serem tambƒm utilizadas por ciclistas e em alguns trechos por
pedestres, que ao n‚o terem o acostamento limpo, acabam utilizando a parte asf•ltica da
rodovia para transitarem. Disse tambƒm que apresentou uma indica„‚o a Excelent‡ssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar redutores de velocidade
(quebra-molas) no final do declive que inicia a av. Jo‚o Barbosa de Camargo, dando
sequ’ncia a Travessa Benedito Vitoriano Costa, ao lado da Igreja Senhor Bom Jesus do
Livramento. Inˆmeros motoristas trafegam neste local em alta velocidade, pois ƒ no final
de um longo declive (sentido Vila – Centro), sendo que diversos pedestres atravessam a
todo o momento a rua, em especial o Sr. M•rio, que ƒ deficiente visual e sempre est•
passando pelo local. Teceu breves coment•rios sobre uma indica„‚o a Excelent‡ssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de ro„ada, capina
e limpeza geral nas localidades abaixo: Bairro Cer†mica em todas as suas ruas; Bairro
Vila Bom Jardim na Rua Ant‘nio Gerv•sio do Nascimento, Octaviano Vani e demais ruas
prŒximas; Bairro Laranjeiras em todas as suas ruas; Localidade denominada “Recanto
Verde”. Disse tambƒm que apresentou uma indica„‚o a Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de ro„ada, limpeza e retirada de
barreira …s margens da Estrada Rural do Turvo (parte asf•ltica). O mato na referida
estrada est• muito alto, prejudicando a visibilidade dos motoristas e h• barreira em
diversos pontos da estrada, obstruindo as valetas e canaletas. Comentou tambƒm sobre a
necessidade de a Prefeitura Municipal de Bananal confeccionar tal‹es de multa para
aplica„‚o de penalidades aos motoristas infratores de Bananal, tendo em vista que muitos
motoristas desrespeitam as leis de tr†nsito no nosso Munic‡pio. Disse que a Prefeitura
Municipal de Bananal recebeu recentemente um recurso no valor de R$ 1 milh‚o de reais,
que ser• destinado … reforma da Santa Casa. Por fim, comentou que no prŒximo dia 13
de abril ser• realizada a licita„‚o para as obras de reforma das ruas do Bairro Chico
Leme. Com a palavra vereador Josƒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que na
ˆltima Sess‚o Ordin•ria nesta Casa fez um requerimento solicitando informa„‹es e
melhorias na pereniza„‚o da Rodovia Sp-247, sendo-lhe respondido que ser• realizada
uma notifica„‚o ao DER para que o mesmo realize a manuten„‚o e conserva„‚o da
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referida rodovia, principalmente dos trechos citados no requerimento. Em seguida,
refor„ou a necessidade de uma limpeza geral nos matos que est‚o invadindo o
acostamento da rodovia SP-247, colocando em risco os pedestres que passam por l•.
Disse tambƒm que o Cemitƒrio da Santa Casa est• necessitando de uma limpeza
urgente, tendo em vista a grande quantidade de mato e sujeira que se encontram neste
cemitƒrio. Por fim, teceu breves coment•rios sobre o trabalho de recupera„‚o da mata
ciliar do Rio Bananal, realizado pela Associa„‚o Amovale no ˆltimo dia 14 de mar„o. Com
a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho disse que apresentou uma Mo„‚o De Aplausos
a todos os artes‚os de Bananal, pelo “dia do artes‚o” comemorado no ˆltimo dia 19 de
mar„o. Parabƒns a todos que nasceram com o dom da criatividade, amor pelas coisas
belas e m‚os para transformar tudo isso em arte. M‚os que criam, que pintam, que
tecem, que transformam. Disse tambƒm que apresentou uma “Mo„‚o De Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Leopoldina Dos Santos, ocorrido recentemente. Que Deus conforte
todos voc’s familiares, pela perda da Sra. Leopoldina, pois foi com bastante pesar que
recebi a triste not‡cia de sua morte, por isso que venho por meio desta Mo„‚o, expressar
meus profundos sentimentos, sabendo que as palavras n‚o conseguir‚o cumprir esse
papel, mas tendo a certeza de que Deus lhes dar• for„as. Comentou tambƒm sobre a
necessidade de uma limpeza geral no cemitƒrio do Alto, devido a grande quantidade de
mato e de sujeira naquele local. Parabenizou a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, pela disponibiliza„‚o de internet gratuita wi-fi nas pra„as
pˆblicas do Munic‡pio de Bananal. Comentou brevemente sobre os casos de dengue em
nossa cidade, ressaltando que j• s‚o 230 notifica„‹es e 63 casos confirmados atƒ a
presente data. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira lembrou a todos sobre a
exist’ncia do Conselho Municipal dos Direitos da Crian„a e do Adolescente, pedindo
…queles que t’m imposto de renda a pagar neste exerc‡cio de 2015, que realizem uma
doa„‚o de 6% desse valor ao referido Conselho. Disse que estes valores ser‚o bem
vindos ao Munic‡pio, tendo em vista que j• est• tudo regularizado, o CNPJ do Conselho
Municipal dos Direitos da Crian„a e do Adolescente j• foi criado e a conta corrente j• est•
aberta para o recebimento destas doa„‹es. Comentou tambƒm que j• est‚o abertas as
inscri„‹es para se candidatar …s elei„‹es do Conselho Tutelar. Em seguida, elogiou o
Secret•rio Municipal de Turismo, Sr. Josƒ Luiz de Moraes, pelas melhorias realizadas
recentemente no Portal de entrada da cidade, com ilumina„‚o … noite, que ficou muito
bonito. Elogiou tambƒm o professor Wagner Fonseca pelos trabalhos feitos com muito
entusiasmo nas escolas municipais de Bananal. Disse que esteve em reuni‚o com o Sr.
Douglas Guarizi, gerente da Sabesp, e com a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno para tentar solucionar o problema de fornecimento de •gua e
capta„‚o de esgoto no Bairro Recanto Verde, porque ainda existem muitas quest‹es,
inclusive jur‡dicas, que atrapalham a presta„‚o de servi„os pˆblicos naquela localidade.
Em seguida, disse tambƒm que existe uma necessidade urgente de limpeza geral no
Bairro Cer†mica e que foi informado tambƒm que a Sabesp j• adquiriu asfalto e que
estar• realizando uma opera„‚o tapa buracos no mencionado Bairro, tendo em vista que
apŒs a realiza„‚o de servi„os de manuten„‚o na rede de •gua e esgoto, fica esta
necessidade de consertar tambƒm o asfalto perfurado, que se transforma em buracos nas
ruas. Parabenizou a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela
disponibiliza„‚o de internet gratuita wi-fi nas pra„as pˆblicas do Munic‡pio de Bananal.
Por fim, comentou sobre a necessidade de reformas e melhorias no cal„amento e na
cal„ada lateral da Avenida Jo‚o Barbosa de Camargo, no Bairro Vila Bom Jardim, porque
quando chove desce muito barro do morro e essa sujeira fica acumulada em cima da
cal„ada a na avenida, dificultando a passagem dos pedestres e moradores daquele local.
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Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa Parabenizou a Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela disponibiliza„‚o de internet
gratuita wi-fi nas pra„as pˆblicas do Munic‡pio de Bananal. Em seguida, disse que visitou
a E.M.E.F. "Prof.‰ ZenŒbia P. Ferreira, juntamente com o vereador Luiz Maur‡cio Coutinho
e que constatou que n‚o h• tantos problemas como dizem, na referida escola municipal.
Comentou que concorda com o vereador “lvaro no sentido de ser necess•ria a aplica„‚o
de multas aos motoristas infratores no Munic‡pio de Bananal. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou um requerimento, onde solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informa„‹es e documentos sobre os precatŒrios municipais.
Qual o valor total dos precatŒrios da Prefeitura Municipal de Bananal, relativos …s d‡vidas
judiciais atƒ a presente data? Qual o percentual da referida d‡vida com precatŒrios em
rela„‚o … receita l‡quida do munic‡pio? Solicito o envio da rela„‚o de pagamentos de
precatŒrios dos anos de 2013 e 2014 e a previs‚o de pagamento dos precatŒrios em
2015 e 2016. Tendo em vista a recente decis‚o do Supremo Tribunal Federal,
determinando o pagamento das d‡vidas de precatŒrios dos Estados e dos Munic‡pios atƒ
2020, torna-se imperioso o conhecimento em detalhes desta d‡vida do munic‡pio e seu
impacto nas contas pˆblicas em mƒdio prazo. Comentou tambƒm sobre a necessidade de
a Prefeitura Municipal de Bananal implantar e demarcar uma •rea espec‡fica, na Rua
Manoel de Aguiar, para o estacionamento de motos, pois as motos est‚o sendo
atualmente estacionadas entre os carros, atrapalhando e dificultando o estacionamento
dos demais ve‡culos. 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: Projeto de Lei n€ 09, de 26
de janeiro de 2015 – “Disp‹e sobre altera„‚o dos artigos 22 e 25 da Lei n€ 0137, de 06 de
outubro de 2014, e d• outras provid’ncias”; Projeto de Lei n€ 16, de 03 de mar„o de 2015
– “Disp‹e sobre a concess‚o de folga remunerada aos servidores pˆblicos da C†mara
Municipal da Est†ncia Tur‡stica de Bananal, no dia do seu anivers•rio, e d• outras
provid’ncias”. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 09, de 26 de janeiro de 2015 –
“Disp‹e sobre altera„‚o dos artigos 22 e 25 da Lei n€ 0137, de 06 de outubro de 2014, e
d• outras provid’ncias”, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra vereador Luiz
Maur‡cio Coutinho disse que, como Relator da Comiss‚o Permanente de Saˆde,
Educa„‚o, Cultura, Lazer e Turismo, ƒ favor•vel ao Projeto de Lei em discuss‚o, lendo
em seguida, na ‡ntegra, o Parecer da Comiss‚o sobre o Projeto. Com a palavra
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon„alves disse que ƒ favor•vel … aprova„‚o do Projeto
de Lei em discuss‚o, mas discorda do artigo 4€ porque ele autoriza o Chefe do Executivo,
se necess•rio, a abrir crƒdito suplementar no or„amento vigente. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Lei em discuss‚o ƒ fruto de uma emenda ao
Plano de Carreira dos Professores e que esta j• ƒ a segunda altera„‚o ao referido Plano
de Carreira, desde que ele foi aprovado no ano passado. Disse que com este Projeto de
Lei, a carga hor•ria dos professores poder• ser ampliada e que, por isso, ƒ favor•vel …
aprova„‚o do projeto de lei. Disse tambƒm que o artigo 3€ ƒ bem claro no sentido de que
havendo provimento de vagas por concurso pˆblico, as jornadas livres que tenham sido
objeto de amplia„‚o de aulas ser‚o disponibilizadas aos docentes classificados, para fins
de composi„‚o da jornada b•sica, deixando de vigorar o regime de amplia„‚o, para n‚o
prejudicar aqueles que passaram no concurso pˆblico e est‚o aguardando serem
chamados. Disse tambƒm que n‚o concorda com a vereadora Lˆcia porque para a
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abertura de crƒdito suplementar no or„amento vigente ƒ necess•rio Projeto de Lei que
seja aprovado pela C†mara Municipal. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que ƒ favor•vel ao Projeto de Lei em discuss‚o, por que ele veio atender
aos professores que estavam precisando desta altera„‚o. Com a palavra vereador Josƒ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que ƒ favor•vel … aprova„‚o deste Projeto de Lei
em discuss‚o porque o Plano de Carreira dos Professores ƒ uma lei muito importante no
Munic‡pio. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que tambƒm
ƒ favor•vel … aprova„‚o deste Projeto de Lei em discuss‚o porque o Plano de Carreira
dos Professores ƒ muito bom para os professores e as altera„‹es s‚o muito importantes.
Colocado em vota„‚o o Projeto de Lei n€ 09, de 26 de janeiro de 2015, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 16, de 03 de
mar„o de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o de folga remunerada aos servidores pˆblicos
da C†mara Municipal da Est†ncia Tur‡stica de Bananal, no dia do seu anivers•rio, e d•
outras provid’ncias”, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que se trata de Projeto de Lei que concede folga aos servidores pˆblicos da
C†mara Municipal de Bananal, no dia de seu anivers•rio. Que j• existe lei neste sentido
para os servidores pˆblicos da Prefeitura Municipal de Bananal e que este Projeto de Lei
em discuss‚o disp‹e sobre este benef‡cio tambƒm para os servidores do Legislativo.
Disse tambƒm que o artigo 3€ do referido Projeto de Lei disp‹e que se o dia do
anivers•rio do servidor pˆblico cair em dia que n‚o haja expediente, a folga remunerada
poder• ser transferida para outro dia ˆtil. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon„alves disse que tambƒm concorda com este Projeto de Lei e destacou o artigo 4€,
que disp‹e que para ter direito ao benef‡cio previsto nesta lei, o servidor n‚o poder• ter
faltas injustificadas ao trabalho nos 12 meses anteriores e n‚o estar respondendo a
processo administrativo. Disse que achou o Projeto de Lei bastante transparente e que os
servidores pˆblicos da C†mara Municipal s‚o competentes, trabalhadores e merecedores
deste benef‡cio. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que
concorda com a aprova„‚o deste Projeto de Lei em discuss‚o e explicou a todos que
folga remunerada ƒ o direito de o servidor pˆblico n‚o trabalhar no dia de seu anivers•rio
e n‚o sofrer nenhum desconto em seu pagamento por esta folga. Com a palavra vereador
Luiz Maur‡cio Coutinho parabenizou a Mesa Diretora da C†mara Municipal de Bananal
pela iniciativa deste Projeto de Lei em discuss‚o e disse que ƒ favor•vel … sua aprova„‚o.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a Mesa Diretora
da C†mara Municipal de Bananal pela iniciativa deste Projeto de Lei em discuss‚o e disse
que isso incentiva os servidores a trabalharem melhor. Com a palavra Vereador Robson
do Amaral Rodrigues disse que a inten„‚o da Mesa Diretora com este Projeto de Lei foi a
de regularizar uma situa„‚o, concedendo tambƒm aos servidores do Legislativo um
benef‡cio previsto numa lei que contemplava apenas os servidores do Executivo. Disse
que h• uma necessidade muito grande em desvincular o Poder Legislativo do Executivo,
atravƒs da elabora„‚o de leis espec‡ficas para o Poder Legislativo, independentes do
Poder Executivo, respeitando a autonomia dos Poderes. Colocado em vota„‚o o Projeto
de Lei n€ 16, de 03 de mar„o de 2015, 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 Lˆcia Helena Nader Gon„alves parabenizou o professor Rafael Gavi‚o
por assumir o cargo de professor mediador na Escola Estadual Visconde de S‚o
Laurindo. Disse que recebeu um telefonema do Instituto Terra de S‚o Paulo solicitando
desta vereadora o agendamento de uma reuni‚o do Instituto Terra, com os vereadores e
a Prefeita Municipal, visando a discuss‚o de quest‹es fundi•rias do Munic‡pio de
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Bananal, principalmente por causa do Plano Diretor do Munic‡pio que tambƒm aborda
estas quest‹es fundi•rias. Disse tambƒm que o problema da queima da bomba de •gua
da ETA da Sabesp j• foi solucionado na parte da tarde do dia de hoje, e que durante a
noite o abastecimento de •gua ser• normalizado. Por fim, desejou Feliz P•scoa a todos.
Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso iniciou suas palavras cobrando
provid’ncias da Exma. Prefeita Municipal e do Secret•rio Municipal de Educa„‚o com
rela„‚o … falta de transporte escolar para os alunos do ensino mƒdio que residem no
Bairro Vila Bom Jardim. Disse tambƒm que conversou com o Sr. Beto, funcion•rio da
Esta„‚o EcolŒgica de Bananal, que lhe foi informada que a sexta e sƒtima quedas da
Cachoeira Sete Quedas est‚o localizadas dentro da Unidade de Conserva„‚o
pertencente ao Estado de S‚o Paulo e que podem ser visitadas pelos turistas, mas as
primeiras quedas situam-se dentro de propriedade particular, em uma propriedade
denominada Fazenda Albion e que a Prefeitura Municipal de Bananal divulga
erroneamente essa cachoeira como atrativo tur‡stico. Disse que ƒ necess•rio que a
Prefeitura Municipal de Bananal contrate monitores ambientais para receber os turistas
naquela localidade e auxiliar os trabalhos que j• s‚o desenvolvidos por uma Associa„‚o
de Moradores. Em seguida, teceu breves coment•rios sobre a reforma do portal da
cidade, que ficou muito bonito principalmente sua ilumina„‚o … noite e que fica um pouco
triste porque n‚o h• investimentos na •rea de turismo do Munic‡pio, que n‚o haver•
nenhum evento no prŒximo s•bado de aleluia, que a Prefeitura Municipal de Bananal
recebe verbas do DADE e que esses recursos poderiam ser utilizados para a realiza„‚o
de eventos que atraiam mais turistas para o Munic‡pio de Bananal. Encerrando suas
palavras, desejou Feliz P•scoa a todos. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de
Souza comentou brevemente sobre uma resposta recebida da empresa Elektro S/A com
rela„‚o a um requerimento feito anteriormente, onde a mencionada empresa lhe informou
que a responsabilidade pelas melhorias na ilumina„‚o pˆblica ƒ do Munic‡pio de Bananal.
Em seguida, agradeceu ao senhor Lˆcio pelo fornecimento de asfalto para realizar o
conserto de alguns buracos em ruas da cidade. Parabenizou a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela disponibiliza„‚o de internet gratuita wi-fi
nas pra„as pˆblicas do Munic‡pio de Bananal. Agradeceu a todos aqueles que ajudaram
na reconstru„‚o de uma casa no Morro do Jalƒm, destru‡da recentemente por um
inc’ndio. Disse que 120 (cento e vinte) casas populares ser‚o constru‡das em breve no
Bairro Cer†mica, atravƒs de conv’nio entre o Munic‡pio de Bananal e o CDHU.
Agradeceu a Exma. Prefeita Municipal pelo in‡cio das obras de recupera„‚o da estrada
rural do Sert‚o dos Coqueiros. Desejou feliz p•scoa a todos. Com a palavra vereador
“lvaro Luiz Nogueira Ramos iniciou suas palavras parabenizando a Secret•ria Municipal
de Saˆde, Sarah Bruno, pela aquisi„‚o de 8 (oito) cadeiras de hidrata„‚o, para que os
pacientes possam tomar soro, o que tem ajudado muito principalmente no atendimento
dos pacientes com suspeita de dengue que necessitam desta hidrata„‚o com soro.
Lembrou a toda a popula„‚o que continuem com as medidas preventivas no sentido de
combater a prolifera„‚o da dengue e desejou a todos uma feliz p•scoa. Com a palavra
vereador Josƒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que a partir do prŒximo dia 06
(seis) de abril, estar‚o abertas as inscri„‹es para as elei„‹es do Conselho Tutelar. Que
amanh‚, dia 02 (dois) de abril, ƒ o Dia do Autismo, uma doen„a sƒria, lendo em seguida
um texto extra‡do da internet sobre a doen„a. Por fim, desejou a todos uma feliz p•scoa.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com as
palavras do vereador “lvaro, parabenizando a Secret•ria Municipal de Saˆde, Sarah
Bruno, pela aquisi„‚o de 8 (oito) cadeiras de hidrata„‚o, para que os pacientes possam
tomar soro, o que tem ajudado muito principalmente no atendimento dos pacientes com
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suspeita de dengue que necessitam desta hidrata„‚o com soro. Disse tambƒm que
concorda com a vereadora •rika, cobrando provid’ncias da Exma. Prefeita Municipal e do
Secret•rio Municipal de Educa„‚o com rela„‚o … falta de transporte escolar para os
alunos do ensino mƒdio que residem no Bairro Vila Bom Jardim. Com a palavra vereador
Luiz Maur‡cio Coutinho parabenizou a todos pelo Dia do Autismo, comemorado nesta data
e lembrou tambƒm que recentemente foi comemorado o Dia da S‡ndrome de Down,
ressaltando que ambas as doen„as devem ser objeto de maior aten„‚o pelo Poder
Pˆblico, inclusive acredita que deveriam ser feitas mais politicas pˆblicas para beneficiar
os portadores destas doen„as. Disse tambƒm que participou recentemente de uma
reuni‚o da RMVale, juntamente com outros vereadores para a discuss‚o de quest‹es
referentes ao Vale do Para‡ba e regi‚o. Em seguida, parabenizou o Ilustr‡ssimo Secret•rio
Municipal de Cultura e Turismo, Sr. Josƒ Luiz de Moraes, pela apresenta„‚o da pe„a
teatral “Travessia”, que ser• realizada no prŒximo dia 10 do corrente m’s. Disse que as
casas populares ser‚o em breve constru‡das no Munic‡pio de Bananal, em parceria com o
CDHU, que ir‚o beneficiar muitas fam‡lias do Munic‡pio. Em seguida, comentou tambƒm
sobre a aquisi„‚o de 8 (oito) cadeiras de hidrata„‚o, pela Secret•ria Municipal de Saˆde,
Sarah Bruno, para que os pacientes possam tomar soro, o que tem ajudado muito
principalmente no atendimento dos pacientes com suspeita de dengue que necessitam
desta hidrata„‚o com soro. Parabenizou a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira
de Oliveira Bruno, pela disponibiliza„‚o de internet gratuita wi-fi nas pra„as pˆblicas do
Munic‡pio de Bananal, ressaltando a necessidade de que este servi„o pˆblico seja
disponibilizado tambƒm para os moradores do Bairro Rancho Grande. Em seguida,
comentou tambƒm que o mƒdico Dr. Fl•vio estar• atendendo a cada 15 (quinze) dias no
PSF do Bairro Rancho Grande, a pedido da popula„‚o daquela localidade. Disse, ainda,
que o Bairro da Palha est• necessitando de muitas melhorias em pontos de ilumina„‚o
pˆblica e que os moradores est‚o cobrando provid’ncias do Munic‡pio neste sentido.
Agradeceu tambƒm … equipe de obras da prefeitura Municipal de Bananal pelos servi„os
prestados no Bairro da Palha referente a tapa buracos nas ruas daquela localidade. Disse
tambƒm que foi feita recentemente uma poda de •rvores no Bairro da Palha, mas que n‚o
foram retiradas das ruas os galhos podados e que est‚o atrapalhando a passagem de
pessoas e ve‡culos na Rua do Bira. Por fim, desejou uma Feliz P•scoa a todos. Com a
palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que esteve recentemente na
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em reuni‚o com a Secret•ria Municipal Karyna
Cl•udia Barros Rodrigues e com a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, para tratar de assuntos referentes … realiza„‚o do Campeonato Amador
de Futebol do Munic‡pio de Bananal, sendo-lhe informado que o referido Campeonato
ser• realizado neste ano de 2015, e que agora em Abril ser• feita reuni‚o com os
Dirigentes dos Clubes para acertar os detalhes da realiza„‚o do Campeonato, com
previs‚o de in‡cio no prŒximo m’s de Junho ou Julho. Disse tambƒm que a C†mara
Municipal de Bananal adquiriu recentemente uma m•quina copiadora nova, para auxiliar
nos trabalhos do Poder Legislativo e ressaltou a necessidade de os vereadores e
funcion•rios desta C†mara Municipal de continuarem a realizar o controle das liga„‹es
telef‘nicas efetuadas, com o objetivo de diminuir as liga„‹es particulares e reduzir os
gastos do Legislativo com telefone. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŒxima Sess‚o
Ordin•ria dia 16 (dezesseis) de abril 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, 01 de abril de
2015.
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