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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 09 - 2015

ATA DA 9• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015. No dia
onze do m…s de junho de dois mil e quinze (11/06/2015), †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 Nona 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 (1ƒ Secret‰rio), Luiz Mauricio Coutinho,
Maria Aparecida Souza da Costa, JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, •rika
Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. Ausente o vereador „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2ƒ Secret‰rio). 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: VEREADORA L•CIA
HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 091/2015= solicita do Diretor
Regional dos Correios, informaƒ„es quanto ao destino da antiga Estaƒ‚o Ferrovi…ria no
munic†pio de Bananal-SP; Requerimento n.€ 092/2015= solicita da SABESP, estudos
visando a instalaƒ‚o de esgoto e fornecimento de …gua na localidade denominada
PALHARES, na SP-247; Moƒ‚o n.€ 078/2015= de apelo, ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo
Alckmin, DD. Governador do Estado de S‚o Paulo, para que seja viabilizada a oferta de
vagas para as cirurgias de especialidades onde existe uma grande demanda reprimida
em nosso munic†pio; Moƒ‚o n.€ 079/2015= de aplausos, a Ag‡ncia BRADESCO em
Bananal, pelos relevantes serviƒos prestados a comunidade de Bananal; Moƒ‚o n.€
080/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Luzia de Carvalho Ramos;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 093/2015= solicita
da Exma. Senhora Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto aos serviƒos de iluminaƒ‚o
pˆblica; Requerimento n.€ 094/2015= solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal,
informaƒ„es quanto a retirada do “cantoneiro” respons…vel pela manutenƒ‚o e
conservaƒ‚o da Estrada do 57 at‹ o Sert‚o da Prata; Moƒ‚o n.€ 081/2015= de aplausos,
ao General Plinio Abreu Coelho, pela brilhante carreira militar que percorreu durante sua
vida, cooperando para a paz na Am‹rica Latina; Moƒ‚o n.€ 082/2015= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Jos‹ Nicodemos Rodrigues Guimar‚es; Moƒ‚o n.€ 083/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Tereza Ribeiro Silva; VEREADOR LUIZ MAURICIO
COUTINHO: Requerimento n.€ 095/2015= solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal,
para que solicite junto as empresas competentes, estudos a fim de rever as instalaƒ„es
de fios nos postes localizados no bairro Boa Esperanƒa; Moƒ‚o n.€ 075/2015= de
aplausos, ao Professor Cleiton Frederico Botelho Barreto e alunos, pela conquista de
medalhas no Campeonato Interclubes realizado pela Associaƒ‚o de Taekwondo Cidade
do Aƒo; Moƒ‚o n.€ 076/2015= de aplausos, ao Fundo Social de Bananal, a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, a Prefeitura Municipal de Bananal e aos trabalhadores
volunt…rios, pela realizaƒ‚o da festa junina na Praƒa Rubi‚o Jˆnior nos dias 04, 05, 06 e
07 de junho; Moƒ‚o n.€ 077/2015= de aplausos, a quadrilha de Volta Redonda – Centro
de Conviv‡ncia da Melhor Idade – atrav‹s da Secretaria Municipal de Aƒ‚o Comunit…ria
de Volta Redonda, pela bel†ssima apresentaƒ‚o realizada em Bananal no dia 06 de junho;
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V E R E A D O R A M A R I A A P A R E C I D A S O U Z A D A C O S T A : Requerimento n.€ 096/2015=
solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal, provid‡ncias quanto a estrada municipal
rural do 57, que d… acesso ao Sert‚o da Prata; Moƒ‚o n.€ 074/2015= de aplausos, a
Exma. Sra. Prefeita Municipal e a toda Equipe de Obras, pelos serviƒos que est‚o sendo
realizados na Unidade Mista de Saˆde Mons. Cid Franƒa Santos; Indicaƒ‚o n.€ 089/2015=
solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de corrim‚o em escadaria
localizada na Vila Bom Jardim; V E R E A D O R A
É R IK A
T E R E Z A
C . A F F O N S O :
Requerimento n.€ 097/2015= solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto a locaƒ‚o de um imŒvel de propriedade do Sr. Jos‹ Leite Nader, pelo valor de
R$31.500,00 e ainda cŒpia do contrato de locaƒ‚o; Requerimento n.€ 098/2015= solicita
da Exma. Senhora Prefeita Municipal, cŒpia das notas fiscais pagas a oficina Dudacar;
Requerimento n.€ 099/2015= solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal, cŒpia das
notas de pagamento a O.S. IVS, e ainda cŒpia das notas de compras de medicamentos
da saˆde; Requerimento n.€ 100/2015= solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal,
cŒpia das notas de pagamento a empresa Endij…; Moƒ‚o n.€ 084/2015= de aplausos, ao
Sr. Alexandre Rezende, pela premiaƒ‚o da “Cachaƒa Resgatinho”; Moƒ‚o n.€ 085/2015=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Jorge Sabino Guimar‚es; Indicaƒ‚o n.€ 088/2015=
solicita da Exma. Senhora Prefeita Municipal, colocaƒ‚o de placas de sinalizaƒ‚o nas
esquinas da cidade com os nomes das ruas. Quando da discuss‚o dos requerimentos e
das moƒ„es apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso
da palavra: Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒ‚o quanto a locaƒ‚o de um IMŽVEL entre esta municipalidade
e o Sr. Jos‹ Leite Nader, no VALOR GLOBAL de R$ 31.500,00. Solicito cŒpia deste
contrato. E gostaria de saber se ‹ legal a prefeitura alugar um terreno, fazer
terraplanagem, utilizar caminh‚o e maquina da prefeitura para fazer serviƒo em algo
particular. Eu Vereadora Erika, presenciei o caminh‚o basculante despejando escŒria no
local cedido. O que vale ressaltar que tal escoria ‹ de pior qualidade e que existe uma lei
federal que proibi o uso de escoria por ser cancer†gena, o que vale ressaltar que prŒximo
a este Terreno passa um rio e que com a chuva tal produto tŒxico escoa para o rio
colocando a saˆde da populaƒ‚o bananalense em perigo eminente. Solicito tamb‹m de
onde vem tal escoria, e a Licenƒa ambiental para a utilizaƒ‚o de tal produto. Em seguida,
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, copia das notas fiscais paga para a Oficina
Dudacar. N‚o quero fazer visita in loco, pois todas as vezes que ligo ou vou a Prefeitura
para fazer valer o Direito Legal do Vereador sou impedida, todas as vezes que ligo para a
Prefeitura os atendentes s‚o obrigados a mentirem que os jur†dicos ou Secret…rios est‚o
em Reuni‚o. Exijo cŒpia de tal documentaƒ‚o, caso negado me for este direito irei
impetrar um Mandado De Seguranƒa , uma vez que um poder constitu†do n‚o pode
intervim no trabalho do outro. Disse tamb‹m que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicitando
cŒpia das notas de pagamento da Prefeitura municipal de Bananal a OS IVS que gerencia
a saˆde e tamb‹m cŒpia das notas de compras de medicamentos da saˆde. Por fim,
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicitando cŒpia da nota de pagamento da
Prefeitura municipal de Bananal a empresa Endij…. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, DD. Prefeita
Municipal, solicitando informaƒ„es quanto aos serviƒos de iluminaƒ‚o pˆblica, que ‹
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agora de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. A Prefeitura Municipal de
Bananal j… contratou uma empresa especializada para a realizaƒ‚o dos serviƒos de
instalaƒ‚o de hastes e lumin…rias? E reposiƒ‚o de l•mpadas queimadas? Caso negativo,
quando ser… concretizada esta contrataƒ‚o? Os valores que j… est‚o sendo recolhidos
nas contas da Elektro est‚o sendo depositados em uma conta espec†fica para se destinar
apenas aos serviƒos de iluminaƒ‚o? Tais informaƒ„es s‚o necess…rias para que
possamos dar uma satisfaƒ‚o aos mun†cipes que est‚o recolhendo a taxa mensal no
valor de R$5,00 em suas contas de energia el‹trica. Em seguida, disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra.
Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando informaƒ„es quanto
a retirada do servidor pˆblico municipal (Cantoneiro), que era respons…vel pela
manutenƒ‚o e conservaƒ‚o da estrada rural do 57 at‹ o Sert‚o da Prata? Peƒo de Vossa
Excel‡ncia para que dentro das possibilidades, volte com este funcion…rio ou substitua-o
a fim de continuar com a manutenƒ‚o e conservaƒ‚o do trajeto que ‹ muito utilizado pelos
moradores rurais. Disse, tamb‹m, que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos Ao General
Plinio Abreu Coelho, pela brilhante carreira militar que percorreu durante sua vida,
cooperando para a paz na Am‹rica Latina. Nascido em Bananal em junho de 1939, filho
de Ant•nio Mendonƒa Coelho e Dona Helena Abreu Coelho, iniciou sua vida militar na
Escola PreparatŒria para Cadetes em S‚o Paulo e depois de concluir seus estudos veio
para a Academia Militar de Agulhas Negras, sendo declarado oficial em 1960, escolhendo
a infantaria como sua arma militar. Em 1966 casou-se com a Sra. Regina, com quem
conviveu por quase 50 anos, quando veio a ficar viˆvo, e dessa feliz uni‚o o casal tem 3
filhos: Plinio Jˆnior, Paulo Afonso e Patr†cia. ApŒs passar por todas as patentes militares,
Pl†nio ‹ promovido a General, sendo que sua primeira comiss‚o na nova patente do
Ex‹rcito Brasileiro foi comandar a Brigada de Caƒapava, na ‹poca 12.‘ Brigada de
Infantaria Motorizada. Pl†nio teve a honra e a felicidade de comandar uma miss‚o de paz,
entre o Equador e Peru, que naquela ‹poca encontravam em guerra. E sobre o seu
comando e coordenaƒ‚o na miss‚o, que a paz definitiva foi assinada entre os 2 pa†ses
em 26 de outubro de 1998. Disse, ainda, que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo
falecimento do SR. Jos‹ Nicodemos Rodrigues Guimar‚es, ocorrido recentemente.
Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros
sentimentos de pesar pela partida do Sr. Jos‹, uma pessoa muito conhecida e querida
entre os bananalenses, sempre espalhando sua alegria entre todos. Sem dˆvidas, uma
perda que entristece nossa cidade. Peƒo a Deus que derrame sua graƒa para confort…-los
neste momento t‚o dif†cil e doloroso, e que nos deixe sua lembranƒa em momentos
felizes e alegres junto de nŒs. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gonƒalves
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Ilmo. SR. Divinomar Oliveira Da Silva, DD. Diretor Regional dos Correios de
S‚o Paulo - Interior, solicitando informaƒ„es quanto ao destino da antiga Estaƒ‚o
Ferrovi…ria do munic†pio de Bananal-SP, pertencente aos Correios. Bananal ‹ um dos
munic†pios paulistas considerados est•ncias tur†sticas pelo estado de S‚o Paulo, por
cumprirem determinados pr‹-requisitos definidos por Lei Estadual. O munic†pio tem parte
da histŒria do pa†s, pois cresceu e se enriqueceu com as fazendas de caf‹, chegou a
avalizar para o Imp‹rio empr‹stimos feitos em bancos ingleses, chegando a cidade ao
luxo de possuir, por algum tempo, moeda prŒpria. Dos tempos antigos ficaram muitos e
valiosos monumentos, e um desses ‹ a Estaƒ‚o Ferrovi…ria, inaugurada em 1888 como
complemento das obras para a Companhia Estrada de Ferro de Bananal, importada da
B‹lgica, em estruturas desmont…veis e pr‹-fabricadas de aƒo, com placas duplas
almofadadas e ajustadas por parafusos, e que nos dias atuais n‚o pertence mais ao
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munic†pio, mas aos Correios, que deixa abandonado o pr‹dio, sem se importar com o
valor histŒrico do mesmo. Por toda nossa histŒria, desnecess…rio dizer o quanto ‹ de
grande import•ncia a Estaƒ‚o Ferrovi…ria para nŒs bananalenses, com um valor histŒrico
e tur†stico incalcul…vel, pois mesmo sem sua abertura para visitaƒ‚o, ainda ‹ um dos
locais mais visitados em nossa cidade. Portanto, solicito informaƒ„es do que ser…
realizado na Estaƒ‚o. Ser… funcionamento da Ag‡ncia dos Correios? Em seguida, 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, solicitando
estudos visando ’ instalaƒ‚o de esgoto e fornecimento de …gua na localidade
denominada Palhares, na altura do km12 da SP-247. Comentou, ainda, que apresentou
uma Moƒ‚o De Aplausos A Ag‡ncia Bradesco De Bananal, pelos relevantes serviƒos
prestados a comunidade de Bananal. Meu sincero aplauso ao Ilmo. Sr. Eurinezio
Valentim, DD. Gerente da Ag‡ncia Bradesco em Bananal e demais funcion…rios, pelo
atendimento de excel‡ncia prestado aos nossos mun†cipes, sempre com grande
profissionalismo, atenƒ‚o, dedicaƒ‚o e carinho. Em nome da populaƒ‚o bananalense,
nosso aplauso n‚o sŒ pela efici‡ncia no atendimento, mas tamb‹m no impacto direto e
positivo na economia de nosso munic†pio. Parab‹ns a todos! Sucesso absoluto. Que se
d‡ ci‡ncia do inteiro teor desta ao Gerente da Ag‡ncia, a fim de dar ci‡ncia tamb‹m aos
demais funcion…rios. Em seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o De Apelo Ao Exmo.
Sr. Dr. Geraldo Alckmin, DD. Governador Do Estado De S‚o Paulo, para que seja
viabilizada a oferta de vagas para as cirurgias de especialidades onde existe uma grande
demanda reprimida em nosso Munic†pio. Do deliberado em plen…rio, d‡-se ci‡ncia ao Sr.
Dr. David Ewerson Uip, DD. Secret…rio de Estado de Saˆde, a Sra. Dra. Maristela
Siqueira Macedo de Paula Santos, DD. Diretora da DRS-XVII de Taubat‹, a Exma. Sra.
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal de Bananal e ainda, ao Conselho
Municipal de Saˆde de Bananal. Por fim, disse que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”,
pelo falecimento da SRA. Maria Luzia De Carvalho Ramos, ocorrido recentemente.
Des†gnios insond…veis de Deus tiraram, muito de repente, a Sra. Maria, 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 coraƒ‚o dos seus familiares, mas no nosso,
tamb‹m. E se realmente ‹ verdade que, viver no coraƒ‚o dos que ficam n‚o ‹ partir, pois,
n‚o morre quem nos outros vive, a Sra. Maria ser… sempre eterna entre nŒs. Com muito
carinho abraƒo a cada um de voc‡s que, em sil‡ncio, chora por ela. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando provid‡ncias quanto a estrada municipal rural do
57, que d… acesso ao Sert‚o da Prata. O propriet…rio da Fazenda do 57 est… cercando
sua propriedade que margeia a referida estrada, mas com isso a mesma est… ficando
estreita, o que impedir… a passagem de m…quinas a fim de realizar serviƒos de
patrolamento quando necess…rio. Fato que preocupa muito os moradores sertanejos. Em
seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos A Excelent†ssima Senhora
Prefeita Municipal E A Toda Equipe De Obras, pelos serviƒos que est‚o sendo realizados
na Unidade Mista de Saˆde Mons. Cid Franƒa Santos. Recentemente fiz uma visita no
local e pude perceber que as obras est‚o sendo realizadas com muito cuidado e com
efic…cia, tampando todos os v‚os entre as paredes e o telhado, visando desta forma a
expuls‚o dos pombos. Gostaria de agradecer tamb‹m o bom trabalho que est… sendo
realizado na estrada rural do Bom Retiro. Que se d‡ ci‡ncia do inteiro teor desta a
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Prefeita Municipal e ao respons…vel pelas obras da Unidade Mista de Saˆde Mons. Cid
Franƒa Santos. Com a palavra vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
agradeceu ao DER-RJ por atender seu pedido de conserto de um buraco na Rodovia RJ157, que liga o Munic†pio de Bananal a Barra Mansa. Em seguida, disse que recebeu uma
resposta da empresa Vivo relativo a um requerimento que apresentou sobre a
necessidade de ampliaƒ‚o da rede de telefonia fixa nas margens da Rodovia SP-247,
sendo-lhe respondido que essa ampliaƒ‚o solicitada ser… atendida. Comentou tamb‹m
sobre a resposta recebida sobre o pedido de implantaƒ‚o de internet de banda larga
(speedy) no Bairro Vila Bom Jardim, onde foi informado que as resid‡ncias informadas no
pedido s‚o atendidas por um sistema onde ainda n‚o h… viabilidade t‹cnica para a
implantaƒ‚o do Speedy. Disse tamb‹m que a limpeza geral do Cemit‹rio ser… em breve
realizada. Comentou, ainda, que sua indicaƒ‚o quanto ’ necessidade de se implantar no
Munic†pio um cadastro de doadores de sangue foi bem recebida pelo Poder Executivo,
que ser… estudada a possibilidade de se realizar este cadastro futuramente. Com a
palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando junto as empresas competentes estudos a fim de
rever as instalaƒ„es de fiaƒ‚o nos postes localizados na parte baixa e principalmente na
parte alta do bairro Boa Esperanƒa. Os fios de eletricidade, telefonia e Internet, est‚o
sobrecarregando os postes da referida localidade, fazendo com que os mesmos fiquem
baixos demais, atrapalhando a passagem de ve†culos e principalmente na parte alta, onde
o crescimento populacional aumenta a cada dia e com isso as construƒ„es, em grande
maioria 2 andares, os fios baixos s‚o um problema. Peƒo de Vossa Excel‡ncia para que
busque soluƒ„es para estes problemas junto a Vivo Telef•nica, a Elektro e Empresas de
Internet Locais. Disse tamb‹m que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos Ao Professor
Cleiton Frederico Botelho Barreto e alunos, pela conquista de v…rias medalhas no
Campeonato Interclubes realizado pela Associaƒ‚o de Taekwondo Cidade do Aƒo, no dia
07 de junho no “Clube dos Funcion…rios” na cidade de Volta Redonda-RJ. Parab‹ns ao
Professor Cleiton e seus alunos, que com muita dedicaƒ‚o e garra conseguiram levar o
nome de nossa querida Bananal neste campeonato. Parab‹ns ainda pelo trabalho
realizado atrav‹s de sua Academia Liberdade Taekwondo de Bananal, transmitindo aos
alunos disciplina, lazer e saˆde atrav‹s da pr…tica esportiva. Por fim, disse que
apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos “ Quadrilha De Volta Redonda – “Centro De
Conviv‡ncia Da Melhor Idade”, Atrav‹s Da Secretaria Municipal De Aƒ‚o Comunit…ria De
Volta Redonda-RJ, pela bel†ssima apresentaƒ‚o realizada em Bananal no dia 06 de junho
do corrente ano, animando ainda mais a festa junina do Fundo Social de Bananal, com a
presenƒa de alegres e contagiantes idosos que esbanjaram talento e vitalidade, nos
dando por mais um ano, exemplo de saˆde e vitalidade. A quadrilha da conviv‡ncia se
dedica a danƒa e tem ganhado v…rios pr‡mios em concursos. Para que a quadrilha se
apresente eles ensaiam com muita disciplina, por isso, um resultado maravilhoso como
presenciamos por mais este ano, um verdadeiro espet…culo. Gostaria de agradecer em
nome da Coordenadora, Sra. Graƒa Lima e ao Secret…rio de Aƒ„es Comunit…rias da
Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Sr. Munir Francisco. Colocados em votaƒ‚o os
requerimentos e moƒ„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 n‚o
constou nenhum Projeto de Lei. Ato cont†nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o
requerimento de urg‡ncia especial apresentado pelos vereadores Jos‹ Eduardo Costa
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
E S T A D O

D E S Ã O

P A U L O

Gomes de Oliveira, Lˆcia Helena Nader Gonƒalves e Robson do Amaral Rodrigues para a
inclus‚o na Ordem do Dia dos seguintes Projetos: Projeto de Emenda Modificativa n€ 01,
Projeto de Emenda Modificativa n€ 02, Projeto de Emenda Aditiva n€ 03, Projeto de
Emenda Aditiva n€ 04, Projeto de Emenda Aditiva n€ 05, Projeto de Emenda Aditiva n€ 06,
Projeto de Emenda Aditiva n€ 07, Projeto de Emenda Aditiva n€ 08 e Projeto de Emenda
Aditiva n€ 09 ao Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015 (Autoria: Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gonƒalves) e Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015 – “Estabelece as
diretrizes a serem observadas na elaboraƒ‚o da lei orƒament…ria do Munic†pio para o
exerc†cio de 2016 e d… outras provid‡ncias”, sendo este requerimento aprovado por
unanimidade. Em seguida, foi nomeado o vereador Osvaldo Ferreira como Relator
Especial destes Projetos que entraram 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, foram colocados em discuss‚o, em primeiro turno, os
seguintes Projetos: Projeto de Emenda Modificativa n€ 01, Projeto de Emenda
Modificativa n€ 02, Projeto de Emenda Aditiva n€ 03, Projeto de Emenda Aditiva n€ 04,
Projeto de Emenda Aditiva n€ 05, Projeto de Emenda Aditiva n€ 06, Projeto de Emenda
Aditiva n€ 07, Projeto de Emenda Aditiva n€ 08 e Projeto de Emenda Aditiva n€ 09 ao
Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015 (Autoria: Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gonƒalves). Com a palavra o Relator Especial, vereador Osvaldo Ferreira disse que, na
qualidade de Relator Especial, analisou os projetos em discuss‚o e entende ser
constitucional todos eles, acompanhando o Parecer Jur†dico emitido sobre estes projetos.
Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gonƒalves disse que apresentou estas 09
(nove) Emendas ao Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015, em consequ‡ncia das
duas Audi‡ncias Pˆblicas que foram realizadas, uma pela Prefeitura e outra pela C•mara
Municipal de Bananal, onde foram acatados os pedidos da populaƒ‚o e de diversos
segmentos da sociedade presentes nestas Audi‡ncias Pˆblicas. Em seguida, explicou o
objeto de cada uma delas. Com a palavra vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que acompanhou as Audi‡ncias Pˆblicas sobre o Projeto de Lei n€ 21, de
30 de abril de 2015 e que as Emendas apresentadas pela Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gonƒalves atendem bem aos anseios da populaƒ‚o. Com a palavra vereadora •rika
Tereza Coitinho Affonso parabenizou a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gonƒalves pela
apresentaƒ‚o destas 09 (nove) Emendas ao Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015,
ressaltando que concorda com todas elas, principalmente com aquela que versa sobre a
quest‚o da proteƒ‚o aos animais, inclusive sugeriu a realizaƒ‚o de um censo municipal
com o objetivo de levantar informaƒ„es quanto aos animais presentes no Munic†pio. Com
a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho parabenizou a Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gonƒalves pela apresentaƒ‚o destas 09 (nove) Emendas ao Projeto de Lei n€ 21, de 30
de abril de 2015 e disse que as emendas apresentadas atendem aos anseios da
populaƒ‚o. Colocados em votaƒ‚o, em primeiro turno, o Projeto de Emenda Modificativa
n€ 01, Projeto de Emenda Modificativa n€ 02, Projeto de Emenda Aditiva n€ 03, Projeto de
Emenda Aditiva n€ 04, Projeto de Emenda Aditiva n€ 05, Projeto de Emenda Aditiva n€ 06,
Projeto de Emenda Aditiva n€ 07, Projeto de Emenda Aditiva n€ 08 e Projeto de Emenda
Aditiva n€ 09 ao Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015 (Autoria: Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gonƒalves), foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em
discuss‚o, em primeiro turno, o Projeto de Lei n€ 21, de 30 de abril de 2015 – “Estabelece
as diretrizes a serem observadas na elaboraƒ‚o da lei orƒament…ria do Munic†pio para o
exerc†cio de 2016 e d… outras provid‡ncias”, solicitou e fez uso da palavra: Vereador
Osvaldo Ferreira disse que tudo que est… previsto na Lei de Diretrizes Orƒament…rias,
est… tamb‹m no Plano Plurianual do Munic†pio. Que este Projeto de Lei de Diretrizes
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Orƒament…rias estabelece as diretrizes para o Executivo Municipal, que o Poder
Executivo n‚o est… obrigado a cumprir todas as metas nele previstas, mas que todas as
metas devem obrigatoriamente constar da Lei de Diretrizes Orƒament…rias para serem
cumpridas posteriormente. Disse, ainda, que o Munic†pio de Bananal, assim, como os
demais Munic†pios, est… passando por falta de recursos, mas espera que as metas
previstas no presente Projeto de Lei de Diretrizes Orƒament…rias sejam cumpridas pelo
Poder Executivo Municipal. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gonƒalves
disse que todos os anos essa metas apresentadas s‚o reproduzidas do Plano Plurianual
do Munic†pio. Que a saˆde e a educaƒ‚o s‚o …reas que s‚o priorizadas por terem
recursos prŒprios destinados a elas, mas as demais …reas tamb‹m devem ser vistas com
bastante atenƒ‚o e que a Prefeitura Municipal de Bananal tamb‹m deve se atentar ’s
datas para apresentaƒ‚o dos projetos de lei. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso elogiou as palavras ditas pelos vereadores Osvaldo Ferreira e Lˆcia
Helena Nader Gonƒalves, ressaltando que as metas devem constar na Lei de Diretrizes
Orƒament…rias, ainda que n‚o sejam todas cumpridas pelo Poder Executivo. Disse que
atualmente ‹ cada vez mais dif†cil administrar, tendo em vista as disposiƒ„es contidas na
Lei de Diretrizes Orƒament…rias, o Plano Municipal de Educaƒ‚o e demais leis a que se
submete o Poder Executivo, e que tudo deve ser cumprido, porque quem sai perdendo ‹
sempre o povo. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que
concorda com as palavras ditas pelos demais vereadores e que espera que as metas
previstas neste Projeto de Lei de Diretrizes Orƒament…rias sejam todas cumpridas pelo
Poder Executivo. Colocado em votaƒ‚o, em primeiro turno, o Projeto de Lei n€ 21, de 30
de abril de 2015 – “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboraƒ‚o da lei
orƒament…ria do Munic†pio para o exerc†cio de 2016 e d… outras provid‡ncias”, 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 •rika Tereza Coitinho Affonso
disse que apresentou uma Moƒ‚o De Pesar, pelo falecimento do Jorge Sabino
Guimar‚es, ocorrido recentemente. Deus tira de nŒs quem mais amamos. Quando menos
esperamos e sem nenhum aviso. E a culpa? A culpa ‹ da vida que tem inicio, meio e fim.
A nossa culpa est… apenas em amar tanto e sentir tanto perder algu‹m. Mas o tempo ‹
rem‹dio 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. Jorge
Sabino dedicou sua vida ao Serviƒo Pˆblico Municipal, um Œtimo funcion…rio, querido por
todos seus companheiros de trabalho e pela populaƒ‚o. Um exemplo de vida que deve
ser seguido, um homem trabalhador, que com certeza hoje se encontra no merecido
descanso eterno. Em seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos ao Sr
Alexandre Rezende, pela premiaƒ‚o da Cachaƒa Resgatinho, por ter tido a maior
avaliaƒ‚o no Concurso Mundial de bebida destilada. Disse, ainda, que ‹ contra o depŒsito
de escŒria no Bairro Cer•mica, porque isso coloca em risco o meio ambiente e a saˆde
das pessoas e que se a Prefeitura Municipal de Bananal n‚o tomar as provid‡ncias para a
retirada deste material, ir… ao Minist‹rio Pˆblico Federal. Comentou que o lixo e os restos
de entulho e de ossadas do Cemit‹rio foram retirados pela Prefeitura Municipal e
depositados em uma –rea de Preservaƒ‚o Permanente (APP) no Bairro Cer•mica, mas
apŒs reclamaƒ„es, j… foi retirado este material deste local e destinado ao aterro sanit…rio.
Com a palavra vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que ‹ necess…rio
que as pessoas envolvidas com o turismo de Bananal sejam mais participativas e mais
atuantes no Munic†pio, porque na data de ontem foi realizada uma reuni‚o com o objetivo
de definir os membros da Diretoria do Contur e, apesar de terem sido convidadas muitas
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pessoas, somente 05 (cinco) mun†cipes compareceram ’ reuni‚o, inviabilizando a escolha
da Diretoria. Disse, ainda, que de acordo com as disposiƒ„es legais em vigor, ‹
necess…ria a presenƒa de um profissional TurismŒlogo na Secretaria de Turismo ou no
Contur. Comentou tamb‹m que na data de ontem foi aprovada pelo Senado, dependendo
agora apenas de sanƒ‚o pela Presidente da Repˆblica, do Estatuto da Pessoa Deficiente
e que existe uma PEC em tramitaƒ‚o que destinar… cerca 2,7% do orƒamento ao Idoso.
Por fim, mandou um abraƒo a sua esposa, Sr‘. Vera, que amanh‚ completa 44 anos de
casados. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu ao Fumeiro e
equipe de obras da Prefeitura Municipal pela limpeza realizada no Cemit‹rio da Santa
Casa. Agradeceu tamb‹m a esta equipe pelos trabalhos realizados de limpeza prŒximo ao
Hotel Castor e, ainda, no Bairro Vila Bom Jardim, prŒximo ’ padaria do Jorginho e na
beira do Campo. Em seguida, agradeceu ’ Secret…ria Municipal de Saˆde, Sr‘ Sarah
Bruno, por todo apoio e atenƒ‚o aos pacientes de Bananal. Comentou tamb‹m que em
breve ser… realizada licitaƒ‚o para a escolha de empresa para a realizaƒ‚o das obras de
reforma na Delegacia de Bananal e que a mesma ser… uma refer‡ncia no Estado de S‚o
Paulo. Por fim, mandou um abraƒo a todos os namorados pelo seu dia que se comemora
amanh‚. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que
apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita a Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se instalar um corrim‚o na escadaria localizada na “Rua da
Padaria do Jorginho”, Vila Bom Jardim, nas proximidades da Travessa Ant•nio Carlos
Ramos Andrade. Diversas pessoas, principalmente idosos fazem uso diariamente da
escadaria, e o corrim‚o oferecer… mais seguranƒa a essas pessoas. Em seguida, mandou
um abraƒo a todos os namorados pelo seu dia que se comemora amanh‚. Com a palavra
vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos Ao
Fundo Social De Bananal, A Secretaria Municipal De Cultura E Turismo, a Prefeitura
Municipal De Bananal e aos trabalhadores volunt…rios, pela realizaƒ‚o da festa junina na
Praƒa do Rubi‚o Jˆnior, nos dias 04, 05, 06 e 07 do corrente m‡s, a fim de arrecadar
fundos para aƒ„es sociais desenvolvidas em nosso munic†pio. Gostaria de deixar
registrado nos anais da Casa meus sinceros aplausos aos que contribu†ram direta ou
indiretamente para que este evento acontecesse de forma t‚o linda como foi no ano
anterior, proporcionando um excelente feriado aos mun†cipes e turistas. Que se d‡ ci‡ncia
do inteiro teor desta a Sra. Marlene Correa, DD. Secretaria Municipal de Assist‡ncia
Social, ao Sr. Jos‹ Luiz de Moraes, DD. Secret…rio Municipal de Cultura e Turismo e a
Exma. Sra. Prefeita Municipal. Disse que concorda com as palavras do vereador Jos‹
Eduardo Costa Gomes de Oliveira na quest‚o dos idosos do Munic†pio. Comentou
brevemente sobre uma Estat†stica recebida do Conselho Tutelar onde constam as
atividades do referido Conselho no primeiro trimestre deste ano, parabenizando o trabalho
de todos os Conselheiros e lendo para os presentes alguns dados desta estat†stica. Disse
que no prŒximo dia 20 (vinte) haver… uma apresentaƒ‚o de poesia na Praƒa no Centro da
cidade e que no dia 21 (vinte e um) essa mesma apresentaƒ‚o ser… nas escolas
municipais. Disse que amanh‚, dia dos namorados, ser… realizada uma serenata no
Centro Cultural Carlos Cheminand, em comemoraƒ‚o ao Dia dos Namorados.
Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pelo apoio no enfeite das ruas (tapetes)
no feriado de Corpus Christi. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gonƒalves
disse que n‚o fez Moƒ‚o de Pesar, mas gostaria de deixar seus sentimentos ’ fam†lia da
Sr‘. Maria Tereza, falecida recentemente. Disse que nos prŒximos dias vai ser realizado
pela Uvesp um curso sobre Turismo, no Munic†pio de S‚o Paulo e que seria interessante
os vereadores participarem. Comentou brevemente que a planta para a reforma da
Estaƒ‚o Ferrovi…ria de Bananal j… foi pr‹-aprovada pelo Condephaat e que apŒs esta
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reforma a ag‡ncia dos Correios de Bananal funcionar… nesta localidade. Em seguida,
agradeceu ao Presidente da C•mara Municipal de Bananal, vereador Robson do Amaral
Rodrigues, por ceder o espaƒo nesta Casa, no prŒximo dia 19 (dezenove) para
apresentaƒ‚o do artista gr…fico e Professor de Arte Sequencial Brasileiro, com seu Projeto
“P…tria Armada”. Em seguida, parabenizou o Fundo Social de Solidariedade de Bananal
pela iniciativa de montar uma barraquinha para angariar fundos para a instituiƒ‚o. Teceu
breves coment…rios sobre a eleiƒ‚o para a escolha dos membros do Conselho Tutelar,
ressaltando que a populaƒ‚o deve participar mais da votaƒ‚o, porque s‚o poucas
pessoas que comparecem no dia para dar seu voto. Em seguida, agradeceu ’ Prefeitura
Municipal de Bananal e equipe de obras pela retirada dos entulhos e restos de ossada do
Cemit‹rio que haviam sido depositados no Bairro Cer•mica, e foram levados para o aterro
sanit…rio. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que gostaria que os of†cios
recebidos pela C•mara Municipal de Bananal fossem lidos em Plen…rio para que os
vereadores tomem conhecimento. Em seguida, disse que foi informado pelo Sr. Douglas,
DD. Gerente da Sabesp de Bananal, que em breve ser… realizada a construƒ‚o de uma
Estaƒ‚o de Tratamento de Esgotos no Bairro Rancho Grande. Por fim, comentou tamb‹m
que a Prefeitura Municipal de Bananal deve prestar contas dos recursos recebidos da
Taxa de Iluminaƒ‚o Pˆblica, que s‚o descontados mensalmente dos mun†cipes, em suas
contas de energia el‹trica, e repassados pela Elektro ao Poder Executivo para que este
faƒa a manutenƒ‚o da iluminaƒ‚o pˆblica no Munic†pio. Com a palavra Vereador Robson
do Amaral Rodrigues disse que n‚o apresentou requerimentos e moƒ„es nesta presente
Sess‚o, mas gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal de Bananal e equipe de obras
por atender seus pedidos. Em seguida, comentou que fez recentemente uma indicaƒ‚o ’
Prefeitura Municipal de Bananal solicitando a reforma de uma ponte localizada no Bairro
Recanto Feliz, que teve conhecimento de que esta reforma foi feita, por‹m com materiais
e m‚o de obra dos moradores locais, sendo que a Prefeitura municipal apenas forneceu
uma prancha de eucalipto para servir de viga para a ponte, mas todo o resto do material
foi cedido por moradores daquela localidade. Disse, ainda, que est… sendo cobrado por
diversos moradores a respeito de troca de l•mpadas em postes de iluminaƒ‚o pˆblica, e
que responde a estas pessoas que a responsabilidade de realizar estes serviƒos ‹ da
Prefeitura Municipal. Comentou tamb‹m que o Brasil est… passando por uma crise
econ•mica muito grande e com o Munic†pio de Bananal n‚o est… sendo diferente, est…
faltando emprego, muitas pessoas est‚o passando necessidade neste Munic†pio, mas
espera que esta crise termine logo e haja geraƒ‚o de emprego no Munic†pio. Por fim,
desejou um Feliz Dia dos Namorados a todos os casais de Bananal. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a Sess‚o Extraordin…ria no prŒximo dia 17 (dezessete) de Junho
para a votaƒ‚o do Projeto de Lei n€ 23, de 03 de junho de 2015 – “Institui o plano
Municipal de Educaƒ‚o, na conformidade do 222 da Lei Org•nica do Munic†pio de
Bananal, Estado de S‚o Paulo” e convocou, ainda, para a prŒxima Sess‚o Ordin…ria dia
25 (vinte e cinco) de junho 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, 11 de junho de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues
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1€ Secret…rio: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2€ Secret…rio: ___________________________________________
Vereador –lvaro Luiz Nogueira Ramos
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