Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 29 - 2016

ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2016. No dia dezesseis do mês de junho de dois
mil e dezesseis (16/06/2016), 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 Vigésima Nona Sessão Ordinária do segundo
biênio do Mandato 2013/2016, sob a Presidência do vereador Luiz Mauricio
Coutinho. Presentes os Vereadores (as) Lúcia Helena Nader Gonçalves (Vice –
Presidente), Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira, Osvaldo Ferreira, Hercília de Jesus Ramos de Andrade, Luiz Cosme
Martins de Souza (1º Secretário), Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário).
Ausente a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso. 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, procedeuse a leitura das matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADOR JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º
098/2016= requer do D.E.R. serviços de tapa-buracos na SP-247; Requerimento n.º
099/2016= requer da VIVO (Telefônica) realização de serviços de revisão geral em cabo
instalado às margens da SP-247; Indicação n.º 108/2016= solicita construção de ponto de
ônibus na SP-68, na localidade “Vargem Grande”; Indicação n.º 109/2016= solicita
serviços de roçada, capina e limpeza nas calçadas do bairro Canta Galo; VEREADORA
LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.º 100/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações com relação aos recursos do FID; Moção
n.º 106/2016= de aplausos e congratulações, a Srta. Cristine Costa Nogueira, DD.
Secretária Municipal de Governo, pelo belíssimo trabalho realizado na Prefeitura
Municipal de Bananal; Moção n.º 107/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria das
Graças da Silva; Moção n.º 108/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Selma Tressoldi
Nogueira; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º
101/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, para que se digne solicitar da
Elektro, instalação de baixa tensão na rua Moises Gomes de Oliveira e Ayres Araújo
Azevedo, ambas no Recanto Feliz; Requerimento n.º 102/2016= requer dos correios, a
possibilidade de se instalar caixa postal nos bairros “Palha” e “Chico Leme”; Moção n.º
109/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Selma Tressoldi Nogueira; Moção n.º
110/2016= de aplausos e agradecimento, a Polícia Civil de Bananal, pelo empenho e
tirocínio policial na investigação que resultou na apreensão dos menores que danificaram
os veículos da Prefeitura Municipal de Bananal; Moção n.º 111/2016= de aplausos, a
Equipe da Igreja Católica em Rancho Grande, pelo empenho e dedicação na confecção
dos tapetes de Corpus Christi, uma tradição em nossa cidade; Indicação n.º 107/2016=
solicita construção de um canil municipal ou parceria com cidades vizinhas que já
oferecem esse serviço; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Indicação n.º
110/2016= solicita serviços de tapa-buracos na rua Boa Esperança, na Palha; Indicação
n.º 111/2016= solicita religação da energia elétrica na quadra poliesportiva do bairro da
Palha; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicação n.º
112/2016= solicita serviços de limpeza no “Morro do Bruno”; Indicação n.º 113/2016=
Rua Manoel de Aguiar, n.º 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de São 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
ESTADO DE SÃO PAULO

solicita serviços de limpeza e melhorias no calçamento do bairro Educandário; Indicação
n.º 114/2016= solicita realização de obras para revitalização da Praça São Pedro, na Vila
Bom Jardim; Indicação n.º 115/2016= solicita realização de obras de manutenção e
pintura da ponte sobre o rio Bananal, no bairro Niterói. Quando da discussão dos
requerimentos e das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta fase da sessão,
solicitou e fez uso da palavra: Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. Sr. Eng. Antônio Moreira Júnior, DD. Diretor da 6.ª Divisão Regional de Taubaté –
D.E.R. /DR 6, para a necessidade de se realizar serviços de tapa-buracos na SP-247, que
dá acesso ao Sertão da Bocaina em Bananal-SP, pois já estão surgindo alguns,
principalmente no trecho de serra. No km9 já existe um de tamanho considerável no meio
da pista. É extremamente necessário que se faça esse trabalho preventivo no sentido de
evitar maiores danos. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Zuleika Maria Palhares
Telles Claro, DD. Gerente Institucional da Vivo (Telefônica), para a necessidade de se
realizar serviços de revisão geral no cabo que está instalado às margens da SP-247,
Rodovia que dá acesso a Serra da Bocaina em Bananal-SP. O referido cabo já apresenta
vários trechos com o espinamento partido, várias caixas de emendas abertas, pontos
atingidos por descargas com emendas sem proteção. Há necessidade também de
serviços de cabistas para recuperação de pares com defeito. Ressalto ainda um poste
caído na altura do km4, devido a um abalroamento e com isso o cabo ficou arriado no
meio da estrada, oferecendo perigo aos motoristas e demais usuários da rodovia. Logo
após, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se construir um ponto de ônibus às margens da rodovia SP-68, na
localidade denominada “Vargem Grande”. Tal abrigo é necessário, pois em dias chuvosos
os moradores ficam expostos, causando sérios transtornos aos mesmos. Em seguida,
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviços de roçada, capina e limpeza das calçadas no bairro
“Canta Galo”, na SP-247. Por fim, agradeceu à equipe de obras da Prefeitura Municipal
de Bananal, em especial ao Sr. Coqueiro, pelo nivelamento dos paralelos nas duas
cabeceiras da ponte do Zezão, que dá acesso ao Bairro Laranjeiras. 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, para que se digne solicitar da Empresa Elektro, instalação de
baixa tensão na rua Moises Gomes de Oliveira em seu final, continuando pela rua Ayres
Araújo Azevedo, ambas na localidade Recanto Feliz, visando desta forma a instalação de
3 (três) luminárias. Em seguida, 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 do Estado de São Paulo – Interior, para a possibilidade de se
realizar estudos quanto às necessidades da comunidade dos bairros Palha e Chico Leme
em Bananal-SP, visando à instalação de Caixa Postal nessas localidades. Logo após,
disse quer apresentou uma Moção de Aplausos e Agradecimento à Polícia Civil de
Bananal, pelo empenho e tirocínio policial na investigação que resultou na apreensão dos
menores que danificaram os veículos da Prefeitura Municipal de Bananal recentemente.
Graças ao belíssimo trabalho da Polícia Civil, mais um caso foi solucionado em nossa
cidade. Crimes contra o patrimônio público municipal é uma afronta a toda população
bananalense, e não devem permanecer impunes. E em nome da população de Bananal,
deixo aqui os meus sinceros aplausos e agradecimento. Que se dê ciência do inteiro teor
desta ao Dr. João Paulo de Oliveira Abreu, DD. Delegado da Polícia Civil de Bananal,
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estendendo-se aos demais policiais civis. Em seguida, disse que apresentou uma Moção
de Aplausos à equipe da Igreja Católica em Rancho Grande, pelo empenho e dedicação
na confecção dos tapetes de Corpus Christi, que já é tradição em nossa cidade. Mais um
ano a arte enfeita as ruas de nossa cidade e as cerimônias religiosas emocionam os fiéis.
Todo esse sucesso na comemoração de Corpus Christi se deve boa parte a vocês, que
de maneira voluntária e espontânea dedicam preciosas horas de suas vidas no intuito de
servir a Deus. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Sra. Patrícia Guimarães da Silva
Machado, estendendo-se a toda equipe da Igreja, no endereço: Av. Vicente de Paula
Almeida, 224, fundos, Rancho Grande. Em seguida, disse que apresentou uma “Moção
de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Selma Tressoldi Nogueira, ocorrido recentemente.
Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar
pela partida da Sra. Selma, uma pessoa muito querida entre seus familiares e amigos.
Sem dúvidas, uma perda que entristece a nossa cidade. Peço a Deus que derrame sua
graça para confortá-los neste momento tão difícil e doloroso, e que nos deixe sua
lembrança em momentos felizes e alegres junto de nós. Esta homenagem que, de
antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada
aos familiares. Por fim, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se construir um canil municipal ou realizar
parceria com cidades próximas que já existem esse serviço. Tal solicitação é pedido de
vários moradores e turistas que visitam Bananal, pois a quantidade de cães na cidade
sem seus donos é muito grande e vem aumentando a cada ano. Esse problema também
atinge a localidade de Rancho Grande. Esses animais causam sérios transtornos aos
moradores e visitantes, como barulho, sujeira fecal, entre outros. E ainda muitas das
vezes eles avançam em motociclistas e ciclistas, podendo causar sérios acidentes de
trânsito. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos agradeceu à Exma.
Prefeita Municipal de Bananal e à equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal,
em especial ao Sr. Coqueiro, pelo nivelamento dos paralelos nas duas cabeceiras da
ponte do Zezão, que dá acesso ao Bairro Laranjeiras. Em seguida, ressaltou a
necessidade de o Poder Executivo tomar as devidas providências no sentido de realizar
melhorias nas estradas rurais utilizando a máquina Patrol e melhorias no ponto de ônibus
próximo à residência da Srª. Lina. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa parabenizou a Exma Secretária Municipal de Saúde pela reativação do Centro
Cirúrgico da unidade Mista de Saúde que, segundo informações que possuía, estava
desativado e embargado pela Vigilância sanitária. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que o Bairro Vila Bom Jardim é uma localidade com muitos problemas, que
passa pelo local quase diariamente e tem percebido esses problemas, que as ruas estão
esburacadas, mas ainda assim há no local sempre um funcionário da Prefeitura Municipal
realizando pequenos serviços que dão resultado e ficam muito bons. Disse que um de
seus sonhos era ver o asfaltamento das estradas rurais do município e isto está
ocorrendo gradativamente e que também sonha com o asfaltamento do Bairro Vila Bom
Jardim. Que na última Sessão Extraordinária, foi aprovado o credito adicional especial no
valor de R$ 2 milhões para as obras de retaludamento e melhorias na vila Bom Jardim e
que, se houvesse o asfaltamento, seria ainda melhor para aquele Bairro. Disse, ainda,
que espera que essa não seja mais uma obra eleitoreira, que venha a contagiar aqueles
que irão em breve votar, que a obra de nivelamento dos paralelos nas duas cabeceiras da
ponte do Zezão, que dá acesso ao Bairro Laranjeiras, foi uma obra muito simples, de
aproximadamente 4 metros quadrados, que poderia ter sido feita no decorrer dos três
anos anteriores de mandato, mas infelizmente somente foi feita agora. Com a palavra
Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que apresentou uma indicação à
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando a realização de serviços de
limpeza no Morro do Bruno. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal solicitando a Realização de serviços de
limpeza e melhorias no calçamento do Bairro Educandário. Logo após, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando a
realização de obras para revitalização da Praça São Pedro, na Vila Bom Jardim. Por fim,
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
solicitando a realização de obras de manutenção e pintura da ponte sobre o Rio Bananal,
no bairro Niterói. 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 constou: Projeto de Lei nº 005, de 27 de abril de
2016 – “Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais do Município de Bananal para a Legislatura 2017/2020, e dá outras
providências” e Projeto de Resolução nº 01, de 27 de abril de 2016 – “Dispõe sobre a
fixação do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de
Bananal para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”. Ato contínuo, o
Presidente colocou em votação o requerimento de urgência especial apresentado para a
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Emenda Aditiva nº 01/2016, Projeto de Emenda
Aditiva nº 02/2016 e Projeto de Emenda Aditiva nº 03/2016 ao Projeto de Lei nº 06/2016
(LDO), ambos de autoria do Vereador José Eduardo C. G. Oliveira, Projeto de Emenda
Modificativa nº 04/2016 ao Projeto de Lei nº 06/2016 (LDO), de autoria da Vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves e Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 –
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do
Município para o exercício de 2017 e dá outras providências”, sendo este requerimento
aprovado por unanimidade. Colocados em discussão, em primeiro turno, o Projeto de
Emenda Aditiva nº 01/2016, Projeto de Emenda Aditiva nº 02/2016 e Projeto de Emenda
Aditiva nº 03/2016 ao Projeto de Lei nº 06/2016 (LDO), ambos de autoria do Vereador
José Eduardo C. G. Oliveira, solicitou e fez uso da palavra: vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira explicou seus três projetos de emendas aditivas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO), ressaltando que o Projeto de Emenda
Aditiva nº 01/2016 busca acrescentar a atividade “ampliar o curso EJA e criar o ENSEJA”
ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Projeto de Emenda Aditiva nº
02/2016 visa acrescentar a atividade “apoiar a criação da Casa dos Conselhos Municipais
e implementação dos Conselhos de Bairros” ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e o Projeto de Emenda Aditiva nº 03/2016 objetiva acrescentar a
atividade “manutenção dos serviços de agricultura e implementação da agricultura familiar
orgânica” ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Com a palavra Vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira pela apresentação dos projetos de emendas aditivas, que elas são fruto da
Audiência pública realizada nesta Casa, que infelizmente não são transmitidas pela Rádio
local e que discorda do termo “apoiar”, utilizado no Projeto de Emenda Aditiva nº 02/2016,
mas é favorável à aprovação dos projetos apresentados. Com a palavra vereador Luiz
Maurício Coutinho também parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira pela apresentação dos projetos de emendas aditivas e destacou a importância da
participação da população nas Audiências Públicas. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira pela apresentação dos projetos de emendas aditivas, dizendo ser favorável à
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aprovação deles. Colocados em votação, em primeiro turno, o Projeto de Emenda Aditiva
nº 01/2016, Projeto de Emenda Aditiva nº 02/2016 e Projeto de Emenda Aditiva nº
03/2016 ao Projeto de Lei nº 06/2016 (LDO), ambos de autoria do Vereador José Eduardo
C. G. Oliveira, foram os mesmo APROVADOS por unanimidade. Colocado em discussão,
em primeiro turno, o Projeto de Emenda Modificativa nº 04/2016 ao Projeto de Lei nº
06/2016 (LDO), de autoria da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, solicitou e fez
uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves explicou seu projeto de
emenda modificativa apresentada ao Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO),
ressaltando que o Projeto de Emenda Modificativa nº 04/2016 busca modificar a atividade
“preparar a cidade para receber turistas para as Olimpíadas 2016” inicialmente prevista no
Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO), para “patrocinar os blocos
carnavalescos tradicionais com mais de 5 anos no calendário de eventos do Município –
Carnaval 2017”. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a Vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves pela apresentação do Projeto de Emenda Modificativa nº
04/2016, mas não acha correta a palavra “patrocinar” utilizada no projeto, porque isso
significa dar aos blocos tudo que eles precisam, que o dinheiro público deve ser destinado
às ações de maior interesse do Município, ou seja, a saúde e a educação. Com a palavra
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou a Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves pela apresentação do Projeto de Emenda Modificativa nº 04/2016 ao
Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO), ressaltando que o limitador desse
patrocínio é o requisito mínimo de 5 anos de existência dos blocos. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa também parabenizou a Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves pela apresentação do Projeto de Emenda Modificativa nº
04/2016 ao Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO), ressaltando que
particularmente não gosta de carnaval, mas acha importante esse incentivo aos blocos
carnavalescos. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou a
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pela apresentação do Projeto de Emenda
Modificativa nº 04/2016 ao Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO) e que é
favorável à aprovação desta emenda, pois esse dinheiro ajudará muito os blocos. Com a
palavra vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves pela apresentação do Projeto de Emenda Modificativa nº 04/2016 ao Projeto
de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 (LDO), destacando que acompanha há muito tempo o
desenvolvimento e trabalho dos blocos carnavalescos e vê essa dificuldade financeira que
as pessoas têm em fazer acontecer o carnaval e que esse dinheiro é muito bem vindo
para todos. Colocado em votação, em primeiro turno, o Projeto de Emenda Modificativa nº
04/2016 ao Projeto de Lei nº 06/2016 (LDO), de autoria da Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves, foi o mesmo APROVADO por unanimidade. Colocado em discussão, em
primeiro turno, o Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 – “Estabelece as diretrizes a
serem observadas na elaboração da lei orçamentária do Município para o exercício de
2017 e dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves disse que vários pontos desse Projeto necessitariam ser modificados,
que infelizmente a Audiência Pública da Prefeitura Municipal foi realizada muito em cima
da hora, que é preciso maior participação da população nas Audiências Públicas,
principalmente dos pré-candidatos municipais, porque o orçamento é para o ano que vem,
que outras emendas apresentadas nos anos anteriores foram repetidas nesse Projeto e
que fica feliz por isso, como por exemplo a casa especial para tratamento das pessoas
com câncer, o teleférico, o trem turístico, o embutimento dos fios e a construção de casas
populares. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que é rotina nesse Poder
Legislativo a votação de Leis Orçamentárias anualmente, que esse Projeto de Lei de
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Diretrizes Orçamentárias prevê ações para 2017, cerca de R$ 31 milhões de reais de
arrecadação, que os vereadores Têm a oportunidade de apresentar emendas ao projeto.
Que já fez, em ano anteriores, uma emenda visando o repasse de 6% do Imposto de
Renda da Pessoa Física à Assistência Social do Município, mas infelizmente isso ainda
não foi regulamentado pelo Poder Executivo. Que essas metas serão seguidas pelo novo
Prefeito, no ano de 2017. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
disse que a Lei de Diretrizes Orçamentárias reproduz o que está previsto no Plano
Plurianual, por isso a importância do orçamento participativo. Colocado em votação, em
primeiro turno, o Projeto de Lei nº 06, de 29 de abril de 2016 – “Estabelece as diretrizes a
serem observadas na elaboração da lei orçamentária do Município para o exercício de
2017 e dá outras providências”, foi o mesmo APROVADO por unanimidade. Colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 005, de 27 de abril de 2016 – “Dispõe sobre a fixação dos
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Bananal
para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que este projeto de lei não está dando
nenhum aumento aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do
Município de Bananal, mas somente realizando a fixação para a Legislatura 2017/2020,
que se está mantendo os valores fixados em 2012, exceto para os Secretários Municipais,
onde está sendo equiparado o subsídio deles aos dos vereadores, tendo em vista que
não houve revisão geral anual para os Secretários municipais nessa atual legislatura.
Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Lei é obrigatório de
quatro em quatro anos, para fixar os valores para a próxima Legislatura, no mesmo valor
atual, sem nenhum aumento. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que é favorável à aprovação do projeto de lei em discussão, pois sabe das
dificuldades dos cargos públicos. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho
ressaltou que este projeto de lei não está dando nenhum aumento aos subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Bananal, mas somente
realizando a fixação para a Legislatura 2017/2020 e que acha que os Secretários
Municipais deveriam ganhar até um pouco mais, pois assumir uma Secretaria Municipal é
uma grande responsabilidade. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse que é favorável à aprovação do projeto de lei em discussão, pois não está dando
nenhum aumento aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do
Município de Bananal, mas somente realizando a fixação para a Legislatura 2017/2020.
Colocado em votação o Projeto de Lei nº 005, de 27 de abril de 2016 – “Dispõe sobre a
fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de
Bananal para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”, foi o mesmo
APROVADO por maioria de votos, sendo contrária a Vereadora Hercília de Jesus Ramos
de Andrade. Colocado em discussão o Projeto de Resolução nº 01, de 27 de abril de 2016
– “Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal da Estância
Turística de Bananal para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”, solicitou e
fez uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que não há aumento
dos subsídios com esse projeto, que o valor atual de R$ 3.250,98 está mantido para a
próxima Legislatura. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
disse que este projeto de resolução está fixando o valor atual de R$ 3.250,98 dos
subsídios dos vereadores para a próxima Legislatura, sem nenhum aumento, e que
somente poderá ser aplicada a revisão geral anual no ano de 2018. Colocado em votação
o Projeto de Resolução nº 01, de 27 de abril de 2016 – “Dispõe sobre a fixação do
subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal para a
Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”, foi o mesmo APROVADO por maioria
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de votos, sendo contrária a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade. 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 apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações com relação aos recursos do
FID, o qual será utilizado para serviços de revitalização do prédio que abrigou a antiga
Santa Casa em Bananal-SP. A Prefeitura Municipal de Bananal já recebeu tais recursos?
Caso positivo, qual o valor? E em qual conta está depositado? A referida informação foi
comentada pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal na última visita do
Governados Geraldo Alckmin em nossa cidade. Em seguida, disse que apresentou uma
“Moção de Pesar”, pelo falecimento da SRA. Selma Tressoldi Nogueira, ocorrido
recentemente. “Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será guia até a
morte”, assim nos fala a escritura sagrada. Neste momento os familiares sofrem com a
partida da Sra. Selma, uma pessoa de personalidade límpida com dedicação em seu viver
em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a
morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste
caminhar. A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos, que
conviveram com o seu modelo de vida e exemplo e sentem a profunda falta que deixara
com o seu partir, e neste momento não poderíamos deixar de abraçar os familiares e
amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Esta homenagem que, de
antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada
aos seus familiares. Logo após, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Maria das Graças da Silva, ocorrido recentemente. Foi com bastante
pesar que recebemos esta triste notícia, por isso, venho expressar meus profundos
sentimentos. Mas sei que as palavras não conseguirão cumprir esse papel. Sei que dói
muito perder alguém que amamos, mas não se preocupe, pois o tempo cura todas as
feridas. Muita força! Conte sempre comigo. Esta homenagem que, de antemão sei contar
com o aval de Vossas Excelências, desejo que ela seja comunicada a sua filha Mariane
Catarina da Silva, estendendo-se a seus pais Sra. Nozarina e Sr. João, e demais
familiares. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos e Congratulações
à Srª. Cristine Costa Nogueira, DD. Secretária Municipal de Governo, pelo belíssimo
trabalho realizado na Prefeitura Municipal de Bananal. A presente homenagem é fruto do
reconhecimento desta Casa Legislativa, em valorizar todo empenho e dedicação da Srta.
Cristine. Seu profissionalismo na execução do seu trabalho junto às outras esferas do
Poder Público não é fácil, requer conhecimento, estudo, esforço e muita dedicação, mas
graças a sua competência, nosso município tem avançado em diversas questões. Através
desta singela homenagem, expresso minha gratidão, reconhecendo a importância de
suas conquistas, que tanto irá favorecer e estimular o crescimento e desenvolvimento de
nossa cidade, oferecendo aos bananalenses uma melhor qualidade de vida. Parabéns!
Que se dê ciência do inteiro teor desta a homenageada. Em seguida, disse que uma
Emenda Parlamentar no valor de R$ 100 mil reais já está liberada para a área da saúde
de Bananal. Disse, ainda, que existe a necessidade de o Poder Executivo tomar as
providências no sentido de religar a água na Praça São Pedro, localizada no Bairro Vila
Bom Jardim, para a manutenção da Praça. Disse que esteve revendo alguns de seus
requerimentos apresentados em sessões ordinárias passadas, que o requerimento em
que solicita guard rail para a Rua João Cândido da Silva e que a resposta foi que o
mencionado guard rail já foi solicitado ao Setor de Compras, mas até hoje nada ainda foi
solucionado. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou os
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aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal de Bananal e que espera que os
primeiros classificados sejam em breve contratados. Em seguida, ressaltou a necessidade
de o Poder Executivo, através da equipe de obras da Prefeitura Municipal, realizar
melhorias nas ruas Otaviano Vani, Antônio Gervásio do Nascimento e a Rua que dá
acesso ao Estádio Municipal, a passarela do Niteroi, a passarela da Cerâmica e todo o
asfalto do Bairro Cerâmica. Por fim, teceu breves comentários também sobre a
necessidade de o Poder Executivo tomar as providências para a reconstrução da Escola
do Bairro Sertão dos Coqueiros, tendo em vista que a escola antiga está sem condições
de uso, os alunos estão tendo aulas provisoriamente em uma casa alugada pela
Prefeitura Municipal, portanto essa necessidade de reconstruir uma nova escola naquela
localidade. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza com relação à necessidade de
reforma das passarelas de Niteroi e Cerâmica, que já enviou e-mail para a Ouvidoria da
Defesa Civil relatando essa situação. Em seguida, agradeceu aos demais vereadores pela
aprovação de suas emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e disse que
espera que a Prefeita Municipal não vete essas emendas já aprovadas pela Câmara
Municipal de Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse
que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza com relação aos
comentários sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Bananal e que concorda
com o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira sobre a necessidade de reforma
das passarelas dos Bairros Niteroi e Cerâmica. Com a palavra vereador Luiz Maurício
Coutinho disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar serviços de tapa-buracos na parte asfáltica
da rua Boa Esperança, no bairro da Palha, pois os buracos vêm causando sérios
transtornos aos moradores locais. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se religar a energia
elétrica da quadra poliesportiva no bairro da palha, pois diversos moradores locais a
utilizam para praticar seus esportes no período noturno. Logo após, teceu breves
comentários sobre a triagem recentemente realizada para o mutirão de cirurgias de
catarata que será realizado em breve e parabenizou a Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal e DD. Secretária Municipal de Saúde pela iniciativa. Em seguida, parabenizou
toda a equipe da Unidade Mista de Saúde de Bananal pelo pronto atendimento ao Dr.
Orlando, no dia em que ele passou mal e precisou de atendimento. Parabenizou a equipe
de obras da Prefeitura Municipal de Bananal, em especial ao Sr. Coqueiro e ao Sr.
Fumeiro, pelos trabalhos desenvolvidos. Em seguida, parabenizou os organizadores da
festa junina realizada recentemente no Bairro Fecha Porta. Logo após, comentou
brevemente sobre a Festa Julina que será realizada em breve no Bairro da Palha, nos dia
15, 16 e 17 de julho. Por fim, teceu breves comentários sobre o falecimento da Dona
Dorinha ocorrido na data de hoje. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Sessão Ordinária e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para as
Sessões Extraordinárias a serem realizadas nos próximos dias 20 (vinte) e 21 (vinte e um)
de junho de 2016, às 16h00mim, no Plenário Ernani Graça, nesta Câmara Municipal de
Bananal. 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,
16 de junho de 2016.
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