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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 07 - 2015

ATA DA 7• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2015. No dia sete
do m…s de maio de dois mil e quinze (07/05/2015), †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 S‰tima Sessˆo OrdinŠria desta
Terceira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia da vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves (Vice – Presidente). Presentes os Vereadores (as): Luiz Cosme Martins
de Souza (1ƒ SecretŠrio), „lvaro Luiz Nogueira Ramos (2ƒ SecretŠrio), Luiz Mauricio
Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa, Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
•rika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. Ausente o vereador Robson do
Amaral Rodrigues (Presidente). A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem
restriŒŽes. Ap•s a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus, declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura das
mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ
MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 064/2015= solicita da Empresa de ƒnibus
Colitur, disponibiliza„‚o de mais um hor…rio de †nibus sentido Barra Mansa x Bananal;
Requerimento n.€ 065/2015= solicita da Secretaria Municipal de Sa‡de informa„ˆes
quanto ‰ instala„‚o da nova sala odontolŠgica e a quantidade de profissionais de
odontologia que atendem pelo SUS em nossa cidade atualmente; Mo„‚o n.€ 061/2015=
de aplausos, a Presid‹ncia do CMDCA, Sra. Norma Rocha e a palestrante Dra. Emilia
Nascimento, pela realiza„‚o da 1.Œ Confer‹ncia L‡dica Municipal do Conselho Municipal
dos Direitos da Crian„a e do Adolescente em Bananal-SP; Mo„‚o n.€ 062/2015= de
congratula„ˆes, pela comemora„‚o do dia das m‚es no dia 10/05/2015; Mo„‚o n.€
063/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Vladimir Paulo de Moraes; Mo„‚o n.€
064/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Corina da Concei„‚o Gomes; Indica„‚o n.€
070/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de placas de sinaliza„‚o,
velocidade e de nomes de ruas do bairro Boa Esperan„a e Timbor‹; Indica„‚o n.€
071/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de reparos e manuten„‚o
na canaleta de …guas pluviais e recoloca„‚o de bloquetes soltos, ambos servi„os na rua
Jos• de Lima, Boa Esperan„a; VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO:
Requerimento n.€ 066/2015= solicita da Secretaria Municipal de Sa‡de, informa„ˆes
quanto a compra de medicamentos da Unidade Mista de Sa‡de Mons. Cid Fran„a Santos;
Requerimento n.€ 067/2015= solicita do Presidente da CŽmara Municipal da EstŽncia
Tur•stica de Bananal, informa„ˆes quanto a CŽmara Itinerante; Requerimento n.€
068/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto a desocupa„‚o
da sala receptiva de turismo da cidade, localizada at• ent‚o no pr•dio “Solar Aguiar
Valim”; Requerimento n.€ 069/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa„ˆes quanto a constru„‚o das casas populares atrav•s do CDHU; Requerimento
n.€ 070/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes a respeito da taxa de
ilumina„‚o p‡blica que os mun•cipes j… est‚o pagando; Requerimento n.€ 071/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto a contrata„‚o de v…rias
pessoas atrav•s do Processo Seletivo e dispensa em menos de um m‹s; Requerimento
n.€ 072/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto ao reajuste
do cart‚o alimenta„‚o dos funcion…rios p‡blicos municipais; Indica„‚o n.€ 076/2015=
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solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru„‚o de muro de pedras ‰ margem do rio
Bananal na rua Arnaldo de Souza Alves e ainda provid‹ncias com rela„‚o ao trŽnsito na
mesma rua; V E R E A D O R A L Ú C I A H E L E N A N A D E R G O N Ç A L V E S : Requerimento n.€
073/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„ˆes quanto a d•vida atual da
Prefeitura Municipal de Bananal com a Empresa Elektro; Requerimento n.€ 074/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, provid‹ncias urgentes quanto ao grande n‡mero
de caramujos na rua Benedito de Paula; Requerimento n.€ 075/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, provid‹ncias jur•dicas quanto a transforma„‚o em distrito da
localidade denominada Rancho Grande; Requerimento n.€ 076/2015= solicita da
SABESP, provid‹ncias quanto aos buracos na rua Ayres Ara‡jo Azevedo, no “Recanto
Feliz”; Requerimento n.€ 077/2015= solicita da ELEKTRO, informa„ˆes quanto a d•vida
atual da Prefeitura Municipal de Bananal com a Empresa Elektro; Requerimento n.€
078/2015= solicita do D.E.R. implanta„‚o de radares na SP-247; Mo„‚o n.€ 065/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Corina da Concei„‚o Gomes; Mo„‚o n.€ 066/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. S†nia Cheminand Fortes; Mo„‚o n.€ 067/2015= de
congratula„ˆes e aplausos, ao Ilmo. Sr. Rodrigo Garcia, DD. Secret…rio Estadual da
Habita„‚o, por assumir o cargo; Mo„‚o n.€ 068/2015= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Professor
Wagner Fernandes Fonseca, pelo profissionalismo e dedica„‚o; Indica„‚o n.€ 077/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza„‚o de professor coordenador na
E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA" em Rancho Grande; Indica„‚o n.€ 078/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de tapa-buracos na rua Ayres Ara‡jo
Azevedo; Indica„‚o n.€ 079/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, ilumina„‚o
p‡blica nas ruas Benedito de Paula e S‚o Francisco de Assis; 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 : Requerimento n.€ 079/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa„ˆes quanto aos servi„os de ilumina„‚o p‡blica; Requerimento n.€
080/2015= solicita do D.E.R., implanta„‚o de radares fotogr…ficos, coloca„‚o de placas
de alerta e ainda corte de bambuzeiro na SP-247 em Bananal-SP; Mo„‚o n.€ 060/2015=
de aplausos, ao Ilmo. Sr. Andr• Felipe de Oliveira, pelo empenho e dedica„‚o na
realiza„‚o da tradicional Festa de Santa Cruz, na Fazenda Dois Retiros em Bananal;
Indica„‚o n.€ 075/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, substitui„‚o dos pisos
de tacos e dos quadros negros das escolas municipais por pisos de cerŽmica e quadros
brancos; V E R E A D O R J O S E E D U A R D O C O S T A G O M E S D E O L I V E I R A : Indica„‚o n.€
072/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru„‚o de refor„o na margem do
rio Bananal na rua Arnaldo de Souza Alves; V E R E A D O R Á L V A R O L U I Z N O G U E I R A
R A M O S : Indica„‚o n.€ 073/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de
redutores de velocidade nas ruas S‚o Jos•, Ant†nio Gavi‚o, Prefeito Washington L C
Bruno e Boa Esperan„a; Indica„‚o n.€ 074/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi„os de limpeza no por‚o do pr•dio da CŽmara Municipal da EstŽncia
Tur•stica de Bananal. Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo„ˆes
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„ˆes quanto a
desocupa„‚o da sala receptiva de turismo da cidade, localizada at• ent‚o no pr•dio
“Solar Aguiar Valim”. A referida sala foi cedida amigavelmente pela Prefeitura Municipal
de Bananal para recepcionar os turistas que visitam Bananal, mas no dia 05 do corrente
m‹s, foi pedida sua desocupa„‚o pela Secretaria Municipal de Turismo. Qual o
verdadeiro motivo que levou a Prefeitura Municipal de Bananal remover os recepcionistas
e guias receptivos da cidade, Jucerlei e Maria Luiza? Segundo informa„ˆes da Secretaria
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Municipal de Turismo, a Prefeitura utilizar… o espa„o para cria„‚o de um Šrg‚o da
Prefeitura. Que Šrg‚o • esse? 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 informa„ˆes quanto a constru„‚o das casas
populares, atrav•s do CDHU. A Prefeitura Municipal de Bananal j… adquiriu o terreno?
Como est… o andamento desta situa„‚o? Caso positivo, onde ser‚o constru•das tais
casas e quando se iniciar… a inscri„‚o das mesmas pela popula„‚o? Comentou tamb•m
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„ˆes a
respeito da taxa de ilumina„‚o p‡blica que os mun•cipes j… est‚o pagando. A Elektro est…
repassando tal valor para a Prefeitura Municipal de Bananal? Em que conta est… sendo
depositado o valor? H… uma conta separada somente para este fim? H… por parte do
Poder Executivo Municipal um plano visando a execu„‚o dos servi„os de ilumina„‚o
p‡blica por funcion…rios da prŠpria Prefeitura? Ou ser… contratada uma empresa para tal?
At• os servi„os come„arem a ser realizados pela Prefeitura, o dinheiro ficar… parado em
conta? Ou a Prefeitura poder… utiliza-lo para outro fim? Disse tamb•m que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„ˆes quanto a contrata„‚o
de diversas pessoas para trabalharem na Prefeitura, em diversos setores, atrav•s do
Processo Seletivo, e com menos de um m‹s os dispensaram e at• hoje n‚o os pagaram.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Clodoaldo
Pelissioni DD. Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo, solicitando a implanta„‚o de
radares fotogr…ficos em toda a extens‚o da SP-247, em Bananal; coloca„‚o de placas de
alerta de entrada e sa•da de ve•culos em alguns pontos das margens da rodovia, que d‚o
acesso a estradas rurais; e ainda corte de bambuzeiro na altura do km 6, que est…
obstruindo a vis‚o dos motoristas. Tais pedidos s‚o por medidas de seguran„a e de
puni„‚o aos motoristas infratores que n‚o respeitam o limite de velocidade da rodovia,
levando em conta o alto •ndice de acidentes na referida estrada, inclusive acidentes fatais,
pois estamos falando de uma rodovia de serra, com curvas acentuad•ssimas e com grau
de eleva„‚o muito grande. Precisamos urgentemente dessas medidas, antes que mais
acidentes aconte„am. Em seguida, disse tamb•m que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando informa„ˆes quanto aos
servi„os de ilumina„‚o p‡blica, que • agora de responsabilidade do Poder Executivo
Municipal. A prŠpria Prefeitura Municipal de Bananal far… os servi„os de instala„‚o de
hastes e lumin…rias? Reposi„‚o de lŽmpadas queimadas? Ou ser… contratada uma
empresa especializada? Tais informa„ˆes s‚o necess…rias para que possamos dar uma
satisfa„‚o aos mun•cipes que j… est‚o recolhendo a taxa mensal no valor de R$5,00 em
suas contas de energia el•trica. Comentou tamb•m que apresentou uma Mo„‚o De
Aplausos Ao Ilustr•ssimo Senhor Andr• Felipe De Oliveira, pelo seu empenho e dedica„‚o
na realiza„‚o da tradicional Festa de Santa Cruz, realizada anualmente na Fazenda Dois
Retiros em Bananal. Deixo registrado nos anais desta Casa meus sinceros aplausos ao
Sr. Andr•, que n‚o mede esfor„os para que esta festa continue sendo esse sucesso. Um
homem simples, que tem um cora„‚o imenso e tr…s consigo um carisma inexplic…vel e um
brilho prŠprio que faz dele um homem querido por todos. A referida festa • um sucesso,
sempre realizada no primeiro domingo do m‹s de maio de cada ano, e j… • conhecida e
frequentada por muitos bananalenses. Todos que participam da festa s‚o bem
recepcionados com comida ‰ vontade e um animado e quente forrŠ, logo apŠs o culto
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religioso. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que no
‡ltimo dia 05 de maio foi publicado um Aviso de Licita„‚o pela Prefeitura Municipal de
Bananal para a contrata„‚o de empresa de constru„‚o civil que realizar… a constru„‚o da
nova creche no Bairro CerŽmica. Disse tamb•m que apresentou uma indica„‚o onde
solicita ‰ Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se construir
um refor„o na margem do Rio Bananal na Rua Arnaldo de Souza Alves, na altura da
Garagem da Via„‚o Penedo, pois a eros‚o da margem j… esta a 50 cm do meio fio da
referida rua. Comentou tamb•m que a coleta seletiva de materiais recicl…veis em Bananal
teve in•cio no dia 18 de mar„o deste ano, que j… foram coletados cerca de 15 toneladas
de materiais, que 70% do lixo produzido • considerado recicl…vel, mas apenas 8% est…
sendo reciclado atualmente, sendo que a meta da Prefeitura Municipal de Bananal • a
reciclagem de 30% a 40% do lixo recicl…vel produzido. Com a palavra vereador Luiz
Maur•cio Coutinho disse 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, solicitando informa„ˆes quanto a instala„‚o da sala odontolŠgica no
imŠvel onde funciona atualmente a Equipe do ESF 1 na rua Cel. Luciano Almeida Fragoso
Nogueira, j… que no local n‚o funciona mais a coleta de exame laboratorial, motivo pelo
qual era para se criar a referida sala odontolŠgica. Requeiro ainda informa„ˆes quanto ‰
quantidade de profissionais de odontologia que atendem pela Unidade Mista de Sa‡de
Mons. Cid Fran„a Santos e pelo ESF, pois • grande a reclama„‚o por parte dos usu…rios,
na demora na marca„‚o da consulta nesta especialidade. Em seguida, disse tamb•m que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. Sr. Francisco Jos• Resende, DD. Diretor da Empresa de ƒnibus Colitur em Barra
Mansa-RJ, solicitando a possibilidade de disponibilizar mais um hor…rio de †nibus sentido
Barra Mansa x Bananal (via Cotiara) por volta das 22:00h. Diversos moradores de nossa
cidade, que n‚o t‹m ve•culo prŠprio, entre eles muitos jovens, necessitam muito dessa
op„‚o de hor…rio por questˆes de cursos, grupos de estudos, lazer e demais
compromissos. Pe„o por favor, que pense com carinho neste pedido, pois com certeza
neste hor…rio haver… usu…rios. Comentou tamb•m que apresentou uma Mo„‚o De
Aplausos ‰ Presid‹ncia Do Conselho Municipal Dos Direitos Da Crian„a E Do
Adolescente (CMDCA) Sra. Norma Rocha, e a palestrante Dra. Em•lia Nascimento, DD.
Coordenadora de pol•ticas p‡blicas sobre drogas do Munic•pio de Barra Mansa-RJ, pela
realiza„‚o da 1.Œ Confer‹ncia L‡dica Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da
Crian„a e do Adolescente realizada em Bananal-SP. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que os rem•dios adquiridos pela Secretaria de Sa‡de
est‚o demorando muito para chegarem na Unidade Mista de Sa‡de e os pacientes est‚o
reclamando sobre essa demora. Comentou brevemente tamb•m sobre o andamento da
obra de reforma do telhado da Unidade Mista de Sa‡de, ressaltando que os vereadores
deveriam ir at• o local fiscalizar a execu„‚o desta obra, enquanto ainda • tempo de
detectar poss•veis irregularidades. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que
seu pedido de reforma da ponte entre as localidades Santa VitŠria e Bela Vista foi
atendido pela Prefeitura Municipal de Bananal, inclusive foi enviado of•cio a esta CŽmara
Municipal com as fotos da ponte, que ficou muito boa. Comentou tamb•m que esteve na
Rua Arnaldo de Souza e conversou com moradores daquela localidade, que os mesmos
est‚o aguardando que seja realizado um bom trabalho de recupera„‚o da referida rua.
Por fim, comentou tamb•m que o Rio Bananal est… necessitando de uma limpeza geral,
pois h… muito tempo n‚o se faz uma dragagem deste rio, e que deve ser feita para evitar
maiores problemas. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
apresentou uma indica„‚o solicitando ‰ Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal para a
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necessidade de se realizar servi„os de limpeza no por‚o do pr•dio onde funciona na parte
superior esta Casa Legislativa, sendo que o imŠvel • de propriedade da Prefeitura
Municipal de Bananal. Em seguida, comentou sobre uma indica„‚o apresentada em que
solicita a Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar
redutores de velocidade (quebra-molas) nos locais discriminados abaixo: Rua S‚o Jos•,
no “Cantagalo” entre as resid‹ncias do Sr. Juca e do Sr. Miguel; Rua Ant†nio Gavi‚o, nas
proximidades da resid‹ncia do Sr. Peloy; Rua Prefeito Washington L. Carvalho Bruno, em
frente a resid‹ncia do “Sr. Pez‚o”; Rua Boa Esperan„a, em frente ‰s resid‹ncias dos
propriet…rios: Sra. Terezinha, Sra. Almeirinda, Sr. Rodrigo e Sr. Robertinho. Com a
palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon„alves disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas Jos• Guedes
Guarizzi, DD. Gerente local da Sabesp em Bananal, solicitando provid‹ncias urgentes
quanto aos buracos deixados pela Companhia na Rua Ayres Ara‡jo Azevedo, na
localidade “Recanto Feliz”. 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 informa„ˆes quanto ‰ d•vida atual da Prefeitura
Municipal de Bananal com a Empresa Elektro, e um outro requerimento onde solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Milton Ara‡jo Pontes, DD. Consultor
Institucional - Elektro, solicitando informa„ˆes quanto ‰ d•vida atual da Prefeitura
Municipal de Bananal com a Empresa Elektro. Colocados em vota„‚o os requerimentos e
mo„ˆes, foram aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso
da palavra, determinou a Senhora 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: Julgamento
das Contas Municipais do exerc•cio 2012 (TC-1856/026/12). Colocado em discuss‚o o
Julgamento das Contas Municipais do exerc•cio 2012, a Presidente da Sess‚o Ordin…ria
determinou que o Diretor de Secretaria fizesse a leitura do Parecer Pr•vio exarado pelo
Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo. Em seguida, solicitou que o Relator da
Comiss‚o de Or„amento, Finan„as e Contabilidade, Vereador “lvaro Luiz Nogueira
Ramos fizesse a leitura integral do Parecer da Comiss‚o. Em seguida, franqueou a
palavra e o uso da Tribuna do Plen…rio ao ex-Prefeito Municipal, Sr. David Luiz Amaral de
Moraes. Ao constatar que o mesmo n‚o se encontrava presente, deu continuidade ‰
Sess‚o, franqueando a palavra os senhores vereadores. Com a palavra Vereadora L‡cia
Helena Nader Gon„alves disse que o ex-Prefeito Municipal n‚o apresentou defesa
perante o Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo com rela„‚o ao TC n€ 1856/026/12,
bem como n‚o apresentou defesa tamb•m perante a Comiss‚o de Or„amento Finan„as e
Contabilidade desta CŽmara Municipal de Bananal, embora tenha sido devidamente
notificado para tanto, conforme atestam os documentos constantes do Processo
Administrativo n€ 09/2015. Disse que os recursos da Educa„‚o n‚o foram totalmente
investidos, bem como o do Magist•rio tamb•m n‚o, que isso • muito s•rio, que isso
confirma que realmente houve erro na aplica„‚o do dinheiro p‡blico. Ressaltou que houve
aumento das despesas de pessoal nos ‡ltimos 180 dias de mandato do ex-prefeito e que
vota desfavor…vel ‰s Contas Municipais do exerc•cio 2012. Com a palavra vereadora
’rika Tereza Coitinho Affonso disse que vota com a cabe„a erguida e com a sensa„‚o de
dever cumprido porque o Plen…rio desta Casa deve ser usado para fazer cumprir as leis e
a Constitui„‚o Federal. Disse que, em muitas vezes, a pol•tica da troca de favores fala
mais forte e que foi a vereadora que mais apresentou den‡ncias ao Minist•rio P‡blico
quanto ‰s irregularidades na gest‚o municipal no ano de 2012. Que vota desfavor…vel ‰s
Contas Municipais do exerc•cio 2012. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira
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Ramos parabenizou a vereadora L‡cia Helena Nader Gon„alves pelas palavras ditas e
salientou que, como funcion…rio p‡blico municipal, teve a oportunidade de trabalhar no
ano de 2012 com o ex-prefeito municipal, que o considera seu amigo pessoal e gostaria
muito de estar aprovando as contas municipais de 2012, mas infelizmente n‚o h…
argumentos para isso, tendo em vista que o ex-prefeito municipal n‚o apresentou defesa
perante o Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo e perante a Comiss‚o de
Or„amento Finan„as e Contabilidade desta CŽmara Municipal de Bananal e vota
desfavor…vel ‰s Contas Municipais do exerc•cio 2012. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que o julgamento das Contas Municipais • um julgamento pol•tico e isto •
uma fun„‚o at•pica do Legislativo. Disse que o Tribunal de Contas do Estado de S‚o
Paulo • um Šrg‚o t•cnico, que emite Parecer conforme as leis. Disse que infelizmente o
Sr. David Morais, na condi„‚o de Administrador P‡blico, n‚o atuou a contento, sendo que
ele errou muito mais do que acertou durante sua gest‚o no exerc•cio de 2012 e, al•m
disso, n‚o apresentou nenhuma defesa perante o Tribunal de Contas do estado de S‚o
Paulo e perante a Comiss‚o de or„amento, Finan„as e Contabilidade desta CŽmara
Municipal de Bananal. Falou que a atual Prefeita Municipal de Bananal assumiu a
Prefeitura no ano de 2013 com grandes dificuldades financeiras, que faltava mais de R$ 1
milh‚o de reais nos cofres p‡blicos. Ressaltou que existe uma distin„‚o entre a pessoa e
o administrador p‡blico, que n‚o se deve confundir, porque o David enquanto pessoa •
muito boa, mas enquanto administrador p‡blico cometeu v…rios erros e, portanto, n‚o h…
argumentos para se fazer a defesa do ex-prefeito municipal, raz‚o pela qual vota
desfavor…vel ‰s contas municipais do exerc•cio 2012. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que concorda com as palavras de todos os demais
vereadores, que a pessoa do Davis Morais • muito boa, mas como Administrador P‡blico
ele deixou muito a desejar e que, por isso, vota desfavor…vel ‰s Contas Municipais do
exerc•cio 2012. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse
que concorda com as palavras de todos os demais vereadores, que os Prefeitos devem
ser gestores do dinheiro p‡blico e tratar os recursos com muita responsabilidade. Que
vota desfavor…vel ‰s Contas Municipais do exerc•cio 2012. Com a palavra vereador Luiz
Maur•cio Coutinho disse que presenciou na •poca a situa„‚o de sucateamento dos
ve•culos oficiais, apontada no Parecer Pr•vio do Tribunal de Contas do Estado de S‚o
Paulo e que vota desfavor…vel ‰s Contas Municipais do exerc•cio 2012. Colocadas em
vota„‚o as Contas Municipais do exerc•cio 2012 (TC-1856/026/12), foram as mesmas
REJEITADAS POR UNANIMIDADE, mantendo-se os termos do Parecer Pr•vio emitido
pelo Egr•gio Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo. Ato cont•nuo, determinou a
Senhora Presidente que se passasse para as EXPLICA”•ES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): 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„ˆes quanto ao reajuste do cart‚o alimenta„‚o dos
funcion…rios p‡blicos municipais. Quando ser… reajustado e qual ser… o percentual? Em
seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Exmo. Sr. Vereador Robson do Amaral Rodrigues, DD. Presidente da
CŽmara Municipal da EstŽncia Tur•stica de Bananal, solicitando informa„ˆes quanto a
CŽmara Itinerante. Por qual motivo a "CŽmara Itinerante" n‚o est… sendo realizada, uma
vez que tal Projeto de Lei j… foi aprovado pelos Nobres Colegas? Por fim, 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
Sa‡de, solicitando informa„ˆes quanto ‰ compra de medicamentos da Unidade Mista de
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Sa‡de Mons. Cid Fran„a Santos. Para tanto solicito cŠpia de todas as notas fiscais de
compra de medicamentos da Unidade Mista de Sa‡de Mons. Cid Fran„a Santos nos anos
de 2013, 2014 e 2015. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira
comentou brevemente sobre os objetivos dos Conselhos Municipais e sua relevŽncia
perante a Administra„‚o P‡blica, bem como a importŽncia da participa„‚o popular nestes
Conselhos. Disse que acompanhou algumas reuniˆes de alguns Conselhos Municipais e
que constatou a pequena participa„‚o popular nestas reuniˆes. Ressaltou a importŽncia
da participa„‚o popular nos Conselhos Municipais e desejou boa sorte para a nova
Secret…ria Municipal de Educa„‚o, SrŒ Ruth Nogueira Cobra. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma indica„‚o a Excelent•ssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se substituir os pisos de tacos e os
quadros negros com giz das escolas p‡blicas municipais, por pisos de cerŽmica (piso frio)
e quadros brancos com pinceis de tinta. Vale ressaltar que o piso de madeira • mais
propicio ao aparecimento de animais pe„onhentos como aranhas e escorpiˆes e os
quadros negros, por causa do pŠ do giz, acaba causando s•rios problemas de sa‡de ao
professor e as crian„as, principalmente entre as pessoas al•rgicas. Agradeceu ‰
Prefeitura Municipal de Bananal pela realiza„‚o da obra de recupera„‚o da Ponte entre
as localidades Santa VitŠria e Bela Vista. Agradeceu tamb•m ‰ Prefeitura Municipal pela
limpeza no Cemit•rio do Rancho Grande e nos Bairros do Munic•pio de Bananal, e pela
limpeza tamb•m no bairro Rancho Grande. Desejou um feliz dia das M‚es a todas as
m‚es do Munic•pio de Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa agradeceu ‰ Prefeitura Municipal de Bananal pela constru„‚o de um quebra mola
na rua ao lado da Igreja Matriz, ressaltando a constru„‚o de um quebra mola tamb•m na
Avenida Pelegrino Sciotta, tendo em vista que naquela localidade residem muitos idosos e
crian„as. Solicitou tamb•m ‰ Prefeitura Municipal de Bananal que forne„a uniformes aos
seus funcion…rios, pois os mesmos est‚o utilizando luvas que encontram no lixo da
empresa Labodiesel. Desejou um feliz dia das M‚es a todas as m‚es do Munic•pio de
Bananal. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a Prefeitura Municipal de
Bananal pela limpeza geral nos bairros do Munic•pio. Em seguida, disse que o Poder
Judici…rio determinou que a Prefeitura Municipal de Bananal e o propriet…rio loteador
realizem a regulariza„‚o do fornecimento de …gua e capta„‚o de esgoto no bairro
Recanto Verde. Em seguida, parabenizou o Sr. Andr• Felipe de Oliveira, pelo seu
empenho e dedica„‚o na realiza„‚o da tradicional Festa de Santa Cruz, realizada
anualmente na Fazenda Dois Retiros em Bananal. Desejou um feliz dia das M‚es a todas
as m‚es do Munic•pio de Bananal. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos
agradeceu ao Sr. Fumeiro e equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pelo
servi„o de ro„ada na estrada rural do Turvo. Disse tamb•m que a estrada rural do
Rodriguinho est… necessitando de reparos urgentes. Em seguida, comentou brevemente
sobre um requerimento que havia feito anteriormente pedindo servi„os de ro„ada nas
rodovias estaduais SP-64, SP-68 e SP-247, onde lhe foi respondido que estes servi„os j…
come„aram a ser executados. Desejou boa sorte para a nova Secret…ria Municipal de
Educa„‚o, Sr.Œ Ruth Nogueira Cobra e um feliz dia das M‚es a todas as m‚es do
Munic•pio de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maur•cio Coutinho disse que
apresentou uma “Mo„‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Corina da Concei„‚o
Gomes, ocorrido recentemente. Que Deus conforte todos voc‹s familiares, pela perda da
Sra. Corina, pois foi com bastante pesar que recebi a triste not•cia de sua morte, por isso
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. Meus sinceros sentimentos aos familiares. Em seguida, disse que apresentou uma
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“Mo„‚o De Pesar”, pelo falecimento do SR. Vladimir Paulo de Moraes, ocorrido
recentemente. Que Deus conforte todos voc‹s familiares, pela perda do Sr. Vladimir, pois
foi com bastante pesar que recebi a triste not•cia de sua morte, por isso 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. Meus
sinceros sentimentos aos familiares. Comentou brevemente tamb•m sobre uma indica„‚o
apresentada ‰ Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
realizar servi„os de reparos e manuten„‚o na canaleta de …guas pluviais e recoloca„‚o
dos bloquetes soltos, ambos servi„os na rua Jos• de Lima, no bairro Boa Esperan„a.
Logo apŠs, disse que apresentou uma indica„‚o ‰ Excelent•ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se instalar placas de sinaliza„‚o, velocidade e de
nomes das ruas do Bairro Boa Esperan„a e Timbore. Indico ainda para a instala„‚o de
uma placa indicativa determinando a altura m…xima para o trŽnsito de caminhˆes, pois
alguns desses ve•culos esbarram na fia„‚o telef†nica em determinados pontos da rua,
causando grandes transtornos aos usu…rios da linha telef†nica. Vale salientar que tal
pedido j… foi solicitado em diversas outras Sessˆes pret•ritas, sendo que as placas,
segundo informa„ˆes, j… foram confeccionadas, e a popula„‚o esta cobrando devido ‰
falta de respeito de alguns condutores e tamb•m para facilitar as entregas tanto pelos
Correios quanto demais empresas de transporte. Disse que esteve recentemente no
gabinete do Deputado Padre Afonso pedindo uma Emenda Parlamentar para o Munic•pio
de Bananal, visando a aquisi„‚o de um aparelho Autoclave, para uso na Unidade Mista
de Sa‡de. Em seguida, parabenizou o Sr. Fumeiro e demais membros da equipe de obras
da Prefeitura Municipal de Bananal pela realiza„‚o dos servi„os de limpeza geral nos
bairros do Munic•pio. Desejou boa sorte para a nova Secret…ria Municipal de Educa„‚o,
Sr.Œ Ruth Nogueira Cobra e um feliz dia das M‚es a todas as m‚es do Munic•pio de
Bananal. Por fim, lembrou a todos que j… come„ou a campanha de vacina„‚o contra a
Influenza, destacando quais os grupos de risco devem participar desta vacina„‚o. Com a
palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon„alves disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Armando Costa
Ferreira, DD. Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo, solicitando com urg‹ncia a
implanta„‚o de radares na extens‚o da SP-247, em Bananal, por medidas de preven„‚o
de acidentes e puni„‚o aos motoristas infratores que n‚o respeitam o limite de velocidade
da rodovia, levando em conta o alto •ndice de acidentes na referida estrada, inclusive
acidentes fatais. Com as obras da SP-247 j… conclu•das, a nossa preocupa„‚o com a
quest‚o da velocidade aumenta a cada dia, levando em conta que • uma estrada de
serra, com muitas curvas acentuadas e com um n•vel de eleva„‚o alto, por estes motivos,
antes que mais acidentes aconte„am, solicito a instala„‚o dos radares que tem a
finalidade de punir motoristas infratores. Em seguida, disse que apresentou uma Mo„‚o
de Congratula„ˆes e Aplausos ao Ilustr•ssimo Senhor Rodrigo Garcia, DD. Secret…rio
Estadual da Habita„‚o, por assumir esta t‚o importante Secretaria, que • respons…vel
pela condu„‚o da pol•tica habitacional do Governo do Estado de S‚o Paulo, tra„ando
diretrizes, estabelecendo metas e desenvolvendo programas espec•ficos, objetivando o
atendimento habitacional ‰ popula„‚o de baixa renda. Tenho a certeza do grande l•der
que • e de sua imensa compet‹ncia, sei que far… o melhor, visando sempre a„ˆes de
melhorias urbanas e habitacionais e ainda, orientando a aplica„‚o de recursos para a
redu„‚o das necessidades habitacionais no Estado de S‚o Paulo. Comentou tamb•m que
apresentou uma Mo„‚o de Aplausos ao Ilustr•ssimo Senhor Professor Wagner Fernandes
Fonseca, pelo profissionalismo e dedica„‚o em seu trabalho realizado como professor
educador, visando sempre o desenvolvimento sustent…vel de projetos na …rea
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educacional e cultural. Parab•ns! Sucesso absoluto. Disse, ainda, que apresentou uma
“Mo„‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Corina Maria Da Concei„‚o Gomes, ocorrido
recentemente. Des•gnios insond…veis de Deus tiraram, muito de repente, a Dona Corina,
do nosso conv•vio. Uma mulher de fibra, batalhadora e acima de tudo isso, maravilhosa.
Uma esposa e m‚e que fez da felicidade e conquistas de seus entes queridos a grande
raz‚o de viver de sua vida. Da sua exist‹ncia ficaram o seu exemplo, a sua alegria e uma
saudade imensa alojada n‚o apenas no cora„‚o dos seus familiares, mas no nosso,
tamb•m. E se realmente • verdade que, viver no cora„‚o dos que ficam n‚o • partir, pois,
n‚o morre quem nos outros vive, a Dona Corina ser… sempre eterna entre nŠs. Com muito
carinho abra„o a cada um de voc‹s que, em sil‹ncio, chora por ela. Em seguida, disse
que apresentou uma indica„‚o ‰ Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se disponibilizar um Professor Coordenador para atender as
necessidades da E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. De Paula" em Rancho Grande, pois a referida
escola • a ‡nica que n‚o conta com este profissional, que com certeza iria somar aos
demais profissionais da escola, principalmente no desenvolvimento de trabalhos junto aos
professores e alunos. Logo apŠs, teceu breves coment…rios sobre uma indica„‚o
apresentada, onde solicita ‰ Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar com urg‹ncia servi„os de tapa-buracos na rua Ayres Ara‡jo
Azevedo, na localidade “Recanto Feliz”. Falou tamb•m sobre uma indica„‚o apresentada
a Excelent•ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se disponibilizar
ilumina„‚o p‡blica na Rua Benedito de Paula (Rua do Claud‚o) e em sequ‹ncia na Rua
S‚o Francisco de Assis, que d… acesso a “Pousada do Gu”. Agradeceu ‰ Prefeitura
Municipal de Bananal pela limpeza geral realizada nos bairros da cidade, em especial no
Bairro CerŽmica. Comentou sobre a necessidade de constru„‚o de uma ponte na
localidade denominada Sert‚o da Mata Escura, prŠximo ‰ resid‹ncia da SrŒ. Cristina
Caputo. Comentou brevemente tamb•m sobre a necessidade de se realizar a troca de
lŽmpadas na quadra da Esta„‚o. Desejou boa sorte para a nova Secret…ria Municipal de
Educa„‚o, Sr.Œ Ruth Nogueira Cobra e um feliz dia das M‚es a todas as m‚es do
Munic•pio de Bananal. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a
Sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŠxima Sess‚o Ordin…ria
dia 21 (vinte e um) de maio 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, 07 de maio de 2015.
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