Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 18 - 2015
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2015. No
dia dezenove do mês de novembro de dois mil e quinze (19/11/2015), às dezenove
horas, na Sala Nobre da Câmara Municipal de Bananal, sita à Rua Manoel de Aguiar,
nº 51, nesta cidade de Bananal, Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Oitava
Sessão Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência do vereador
Robson do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): Lúcia Helena Nader
Gonçalves (Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Luiz
Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira e Érika Tereza Coitinho Affonso. Ausentes os vereadores Osvaldo Ferreira e
Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário). A ATA da sessão anterior foi aprovada
sem restrições. Após a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente,
em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura
das matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 148/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, a possibilidade de emitir “cartão de estacionamento” para vaga
especial; Requerimento n.º 149/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informações quanto ao recolhimento de impostos por parte de vendedores ambulantes em
nossa cidade; Indicação n.º 149/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços
de dragagem e limpeza do rio Bananal e córrego Lava-pés; VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Moção n.º 168/2015= de aplausos, a Academia Militar das
Agulhas Negras, pela semana de manobra escolar realizada em Bananal do dia 03 ao dia
13 de novembro de 2015; Moção n.º 169/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. José
Leite Nader; Moção n.º 170/2015= de aplausos, ao Sr. Pedro Leite da Silva e ao Sr.
Ramon Luiz da Silva, pelo salvamento de três crianças soterradas na rua Ayres de Araújo
Azevedo, na Vila Bom Jardim; Moção n.º 171/2015= de aplausos, a Secretária de
Esportes e Lazer Sra. Karyna Claudia Barros Rodrigues pelo belíssimo trabalho realizado
na organização do Campeonato Amador de Futebol Série Ouro e Prata de 2015;
Indicação n.º 154/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, limpeza geral na rua
José Moreira de Andrade, no bairro Niterói; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Moção n.º 172/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes
Valiante Peixoto; Indicação n.º 151/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instalação de redutores de velocidade na av. César Augusto Gonçalves, na Cerâmica;
Indicação n.º 152/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construção de uma
capela mortuária em Rancho Grande; Indicação n.º 153/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviços de melhorias e manutenção na estrada do Bom Retiro;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Indicação n.º 150/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, ampliação da iluminação pública na parte alta do bairro da Palha.
Quando da discussão dos requerimentos e das moções apresentadas sujeitos a
deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que apresentou uma “Moção de Pesar”,
pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Valiante Peixoto, ocorrido recentemente.
Desígnios insondáveis de Deus tiraram, muito de repente, a Sra. Maria de Lourdes, do
nosso convívio. Uma mulher de fibra, batalhadora e acima de tudo isso, maravilhosa. Uma
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esposa e mãe que fez da felicidade e conquistas de seus entes queridos a grande razão
de viver de sua vida. Da sua existência ficaram o seu exemplo, a sua alegria e uma
saudade imensa alojada não apenas no coração dos seus familiares, mas no nosso
também. E se realmente é verdade que, viver no coração dos que ficam não é partir, pois,
não morre quem nos outros vive, Maria de Lourdes será sempre eterna entre nós. Com
muito carinho abraço a cada um de vocês que, em silêncio, chora por ela. Esta
homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que
seja ela comunicada aos familiares. Em seguida, disse que na data de amanha, dia 20
(vinte) de novembro, às 11h00min, será realizada no Plenário Ernani Graça, a entrega de
Título de Cidadão Bananalense ao Exmo. Deputado Estevam Galvão, de autoria desta
Vereadora. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que o Bairro
Recanto Feliz está necessitando de muitas melhorias, pois a população está reclamando.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza 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 ao Contran, a possibilidade
da Prefeitura Municipal de Bananal, emitir “Cartão de Estacionamento” para vaga
especial, visando beneficiar idosos e deficientes. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informações quanto ao
recolhimento de impostos a Prefeitura Municipal de Bananal, por parte de vendedores
ambulantes, os quais vendem seus produtos em nossa cidade, em feriados, finais de
semana e até mesmo em dias úteis. Esses vendedores recolhem alguma taxa para a
Prefeitura Municipal de Bananal? Caso positivo, de que forma é cobrado este valor, e
quanto é? Há alguma fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Bananal? Este
Requerimento se justifica por pedido do Presidente da Associação Comercial de Bananal.
Disse também que apresentou uma indicação onde requer à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de dragagem e limpeza do
rio Bananal em todo seu trecho urbano e do córrego “Lava Pés” desde o Educandário até
desaguar no rio Bananal. Por fim, parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela
reconstrução da Ponte das Marrecas, próxima ao Bairro Rancho Grande. Com a palavra
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira teceu breves comentários sobre o Ofício
recebido do CDHU, que classifica um terreno indicado para a construção de casas
populares como inadequado para este fim. Disse que, em reunião com a Prefeita
Municipal de Bananal, foi informado de que as melhorias na iluminação pública do
Município serão realizadas com os recursos da CIP. Parabenizou a Prefeitura Municipal
de Bananal pela reconstrução da Ponte das Marrecas, próxima ao Bairro Rancho Grande.
Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se ampliar a
iluminação pública na parte alta do bairro da Palha, na escadaria Santinho Rosa. No
acesso principal existe iluminação, mas com o avanço no crescimento de moradias,
formaram-se várias vielas na parte alta, onde até existem alguns postes com iluminação,
mas eles são muito baixos e as lâmpadas ficam vulneráveis a quebras. Sugiro desta
forma a instalação de mais postes e maiores para que as lâmpadas possam clarear mais
e ficarem mais protegidas. Em seguida, parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal
pelos serviços realizados no Bairro Rancho Grande. Parabenizou a Prefeitura Municipal
de Bananal pelo início das obras de construção da creche no Bairro Cerâmica. Por fim,
teceu breves comentários sobre o Ofício recebido do CDHU, que classifica um terreno
indicado para a construção de casas populares como inadequado para este fim. Com a
palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso teceu breves comentários sobre o Ofício
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recebido do CDHU, que classifica um terreno indicado para a construção de casas
populares como inadequado para este fim. Em seguida, disse que recebeu uma denúncia
de que uma grande quantidade de lixo foi jogada às margens do Rio Bananal, próximo ao
bar do Justino. Disse que amanha dia 20 (vinte) de novembro, é dia da Consciência
Negra, e que foi a vereadora autora da Lei que instituiu o feriado municipal em Bananal.
Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou uma Moção
de Aplausos à Secretária Municipal de Esportes, Srª Karyna Cláudia Barros Rodrigues
pelo belíssimo trabalho realizado na organização do Campeonato Amador de Futebol no
ano de 2015. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Sr. Pedro
Leite da Silva e ao Sr. Ramom Luiz da Silva pelo salvamento de três crianças em um
soterramento ocorrido no Bairro Vila Bom Jardim no ultimo dia 12 do corrente mês.
Colocados em votação os requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade.
Não 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 não constou nenhum Projeto de Lei. Ato contínuo, o Presidente
colocou em votação o requerimento de urgência especial apresentado para a inclusão na
Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 03, de 07 de outubro de 2015 – “Institui
normas que regulamentam o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
assegurando ao Microempreendedor Individual (MEI), às Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), no Município de Bananal/SP, e dá outras
providências”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
nomeada a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso como Relatora Especial deste Projeto
que entrou na Pauta como urgência especial, sendo suspensa a Sessão Ordinária por 10
(dez) minutos para a emissão de Parecer pela Relatora Especial. Retomando a Sessão,
solicitou e fez uso da palavra a Relatora Especial, vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso, que disse que o Projeto de Lei em tela atende à Constitucionalidade formal e
material, razão pela qual é favorável à aprovação do mesmo, deixando a análise do
mérito aos nobres Edis. Colocado em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 03, de
07 de outubro de 2015 – “Institui normas que regulamentam o tratamento jurídico
diferenciado, simplificado e favorecido assegurando ao Microempreendedor Individual
(MEI), às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), no Município de
Bananal/SP, e dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves disse que o Projeto de Lei Complementar nº 03, de 07 de
outubro de 2015 é uma proposição muito importante para que o Município possa se
desenvolver com sustentabilidade na geração de empregos, e estímulo aos pequenos
negócios. Disse que é muito importante essa parceria com o Sebrae e espera que a
Prefeitura Municipal de Bananal faça sua parte capacitando os empreendedores. Com a
palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que analisou o Projeto de
Lei Complementar nº 03, de 07 de outubro de 2015 e identificou muitos pontos positivos
que irão alavancar o comércio de Bananal. Com a palavra a vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse que a sala do empreendedor que será montada pela Prefeitura
Municipal de Bananal é importante para capacitar os empreendedores do Município.
Disse que o Projeto de Lei Complementar nº 03, de 07 de outubro de 2015 possibilita que
várias pessoas saiam da informalidade, tornando-se microempreendedores individuais
(MEI), possuindo CNPJ e direitos à vários benefícios do INSS. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que é favorável à aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 03, de 07 de outubro de 2015, porque é uma proposição que irá gerar
muitos empregos, que o pequeno empresário é aquele que movimenta a economia do
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país e que a parceria com o Sebrae é muito importante para o desenvolvimento desse
projeto. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse ser favorável ao
Projeto de Lei Complementar nº 03, de 07 de outubro de 2015 e parabenizou os
representantes do Sebrae pela presença nesta Sessão. Com a palavra vereador Luiz
Maurício Coutinho disse que concorda com as palavras ditas pelo vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira, ressaltando ser favorável ao Projeto de Lei Complementar nº
03, de 07 de outubro de 2015 e parabenizou os representantes do Sebrae pela presença
nesta Sessão. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues parabenizou os
representantes do Sebrae por estarem sempre à disposição dos vereadores desta Casa,
tirando todas as dúvidas relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 03, de 07 de
outubro de 2015 e por comparecerem a esta Sessão. Colocado em votação o Projeto de
Lei Complementar nº 03, de 07 de outubro de 2015 – “Institui normas que regulamentam
o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido assegurando ao
Microempreendedor Individual (MEI), às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), no Município de Bananal/SP, e dá outras providências”, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
disse que o Ciretran está muito mal instalado, em uma sala no andar de baixo da Câmara
Municipal de Bananal, que o tempo de espera é muito grande e as vistorias são feitas na
rua, por falta de local apropriado. Disse que o trabalho de preservação e recuperação das
nascentes dos rios de Bananal é muito importante para garantir o fornecimento de água
ao Município nos próximos anos. Disse que a iluminação pública de diversas ruas do
Município está necessitando de melhorias e espera o bom uso dos recursos da CIP para
este fim. Em seguida, disse mais uma vez que na data de amanha, dia 20 (vinte) de
novembro, às 11h00min, será realizada no Plenário Ernani Graça, a entrega de Título de
Cidadão Bananalense ao Exmo. Deputado Estevam Galvão, de autoria desta Vereadora,
convidando a todos para este evento. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa comentou brevemente sobre o Projeto de Lei Complementar nº 03, de 07 de
outubro de 2015 aprovado nesta Sessão, ressaltando que acredita que os lojistas do
Município de Bananal deveriam ser cadastrados, para um melhor acompanhamento e
apoio do Sebrae a todos os interessados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a
próxima Sessão Ordinária dia 03 (três) de dezembro de 2015, quinta feira, em horário
regimental. E, para constar, eu, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1º Secretário,
mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, será assinada pela Mesa Diretora. Bananal,
19 de novembro de 2015.
Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues
1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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