Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 36 - 2016

ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2016. No dia três do mês de novembro de
dois mil e dezesseis (03/11/2016), 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 Trigésima Sexta Sessão Ordinária do segundo
biênio do Mandato 2013/2016, sob a Presidência do vereador Luiz Mauricio
Coutinho. Presentes os Vereadores (as) José Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
Osvaldo Ferreira, Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Érika Tereza
Coitinho Affonso, Hercília de Jesus Ramos de Andrade, Álvaro Luiz Nogueira
Ramos (2º Secretário) e Maria Aparecida Souza da Costa. Ausente a vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves (Vice – Presidente). 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 LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 134/2016= requer
da Empresa VIVO, a possibilidade de se disponibilizar o sinal de Internet Speedy na Vila
Bom Jardim, em Bananal-SP; Requerimento n.º 135/2016= requer da Prefeitura Municipal
de Bananal, informações quanto a atual situação econômica de nosso município e qual a
expectativa financeira para a passagem de Governo no final de dezembro/2016;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Requerimento n.º 136/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao não pagamento do
auxílio alimentação do mês de setembro/2016, aos funcionários dispensados início de
outubro; Indicação n.º 142/2016= solicita serviços de limpeza à margem direita do rio
Bananal, nas proximidades do prédio da Terceira Idade; VEREADORA ÉRIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.º 137/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
informações quanto a assinatura dos convênios que beneficiarão as localidades Recanto
Verde, Timborê e quadra poliesportiva da Palha. Quando da discussão dos requerimentos
e das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez
uso da 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 informações quanto a atual
situação econômica do município de Bananal e qual a expectativa financeira para a
passagem de governo em 31 de dezembro de 2016. Em seguida, disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Ilma. Sra. Dra.
Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional da Vivo (Telefônica), a
possibilidade de se disponibilizar o sinal de Internet Speedy no bairro Vila Bom Jardim em
Bananal-SP. O referido bairro é o mais populoso de Bananal, e mesmo possuindo a linha
telefônica, os moradores não podem ter acesso a Internet devido ao sinal não
disponibilizado pela empresa Vivo. Sem contar ainda que no final do bairro existe uma
escola municipal, a qual conta com sala de informática, além dos computadores da
secretaria. 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 informações
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quanto ao não pagamento do Auxílio Alimentação do mês de setembro/2016, aos
funcionários dispensados início de outubro do corrente ano. Os funcionários receberam o
salário mensal do referente mês, mas o Auxílio Alimentação não foi pago a eles. Por qual
motivo? E qual é a previsão de pagamento? Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso 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 a assinatura dos convênios abaixo relacionados:
Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Hélio Nishimoto, no valor de R$150.000,00
(localidade Recanto Verde); Emenda Parlamentar do Deputado Federal Samuel Moreira,
no valor de R$200.000,00 (localidade Timborê); Emenda Parlamentar do Deputado
Federal Samuel Moreira, no valor de R$180.000,00 (Quadra Poliesportiva da Palha). Com
a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que existe a necessidade de se
reformar a cobertura da quadra próxima à Sabesp, que está colocando em risco a
segurança dos pedestres no local. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira comentou
brevemente sobre ser um direito democrático a discussão de projetos de lei nesta Casa,
que ficou acertado entre os Vereadores que a votação do Projeto de Lei nº 008/2016 será
em outra Sessão a fim de que os Vereadores tenham a oportunidade de discutir melhor e
tirar as dúvidas sobre o referido Projeto. Disse, ainda, que gostaria que a Prefeita
Municipal atendesse aos requerimentos feitos pelos vereadores, de forma mais
respeitosa. Em seguida, disse que concorda com o Vereador Luiz Cosme Martins de
Souza sobre o requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações
quanto a atual situação econômica do município de Bananal e qual a expectativa
financeira para a passagem de governo em 31 de dezembro de 2016, ressaltando que a
Prefeita Municipal não pode passar para o próximo governo novas dívidas, de seu
governo, mas as dívidas antigas serão passadas. Disse também que concorda com a
vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso sobre o requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informações quanto à assinatura do convênio relativo à
Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Hélio Nishimoto, no valor de R$150.000,00
(localidade Recanto Verde), ressaltando que a água já está sendo instalada na localidade,
mas o esgoto ainda não foi instalado, que existe um projeto de calçamento para o bairro,
mas depois terá de se abrir as ruas para a instalação da rede de esgotos. Em seguida,
disse que a Prefeitura Municipal de Bananal foi alertada sobre a possibilidade de
desbarrancar a Rua Arnaldo de Souza, sendo que a mesma caiu algum tempo depois,
que acredita que o Prefeito deve se empenhar mais para estas questões. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou todos os funcionários públicos pelo dia do
Funcionário Público, comemorado no último dia 28 (vinte e oito) de outubro. Colocados
em votação os requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo,
o Presidente colocou em votação o requerimento de urgência especial apresentado para
a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 12, de 14 de setembro de 2016 – “Cria a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Bananal, e dá
outras providências”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida,
foi nomeado o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira como Relator Especial
deste Projeto que entrou na Pauta como urgência especial, sendo suspensa a Sessão
Ordinária por 10 (dez) minutos para a emissão de Parecer pelo Relator Especial.
Retomando a Sessão, 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, solicitou e fez uso da palavra o Relator Especial, Vereador José
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

Eduardo Costa Gomes de Oliveira, disse que o Projeto de Lei nº 12, de 14 de setembro
de 2016 é formalmente e materialmente constitucional, conforme já indicou o Parecer
Jurídico emitido pelo Consultor Jurídico desta Casa, ficando a análise do mérito do
Projeto a cargo dos nobres vereadores. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 12, de
14 de setembro de 2016 – “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do
Município de Bananal, e dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse: “Nós votamos aqui projetos de lei, estamos aqui
diante de um projeto que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. É um projeto
que está tramitando em regime de urgência até solicitado pela Associação ali do Km 12,
os ambientalistas, que estão sempre lutando pela defesa civil, pelo meio ambiente, o Rio
Bananal. É um projeto que entre nós, de acordo com as nossas conversas, não há
impedimento algum para que seja aprovado. O que me questiona é porque a Defesa Civil
sempre existiu aqui para nós, mas só existe na hora de uma anormalidade, se existia
mediante lei eu desconheço, até porque já estou nesta Casa desde os anos noventa e
desconheço realmente a tramitação de um projeto de lei criando a defesa civil no
município de Bananal. E repito, a gente só vê a defesa civil quando acontece uma
anormalidade na cidade como fogo e alguns casos anormais que aconteceram aqui, como
na residência de um amigo nosso, mas ela se transformando em lei espero eu que possa
estar ajudando o município e quando eu falo estar ajudando o município, eu quero
entender do Prefeito o por quê de nós termos situações anormais, mas nós temos
situações que precisam ser vistas para que não se transformem numa anormalidade. Eu
fiz e trabalhei muito, vou dar um exemplo de uma situação aqui no morro da Caixa
D'água. Existe ali uma situação que se pode se transformar numa anormalidade e depois
de muito lutar, inclusive desde a época que o prefeito que era o Doutor Wilton depois de
muito lutar eu consegui que a defesa civil do Estado de São Paulo viesse aqui e desse um
laudo. Realmente ela disse que ali precisava se fazer um muro na Rua João Cândido da
Silva, Morro da Caixa D'água o que era uma situação que poderia acontecer. Felizmente
até hoje não aconteceu, porque se constitui em área de risco. Mas onde é que está o
prefeito que lutou por isso para se conseguir uma verba para se fazer isso? Creio que
todos os vereadores que estão aqui se lembram muito da minha luta, mas isso é um
exemplo do que eu estou falando. A Defesa Civil também precisa funcionar nos períodos
de normalidade, isso é que tá aqui no artigo primeiro, fica criada a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil COMDEC do município de Bananal diretamente subordinada ao
prefeito ou ao seu eventual substituto com a finalidade de coordenar em nível Municipal
todas as ações de Defesa Civil, todas as ações nos períodos de normalidade e
anormalidade e a lei, que não é muito longa, traz as finalidades da Defesa Civil, descreve
as situações de desastre, situação de emergência, estado de calamidade pública, que
existe uma diferenciação legal nesse sentido, e o seu artigo quinto, da sua formação, um
coordenador, Conselho Municipal, a secretaria, setor técnico, setor operativo. Eu creio e
tenho esperança, porque a gente sempre tem que ter esperança, que realmente vem a
funcionar porque a aprovada a Lei e simplesmente sendo engavetada, ela não vai
resolver nada. Felizmente nós temos pessoas que lutam nesse sentido para isso.
Felizmente nós temos pessoas aqui que lutam pelo nosso município, e principalmente
pelo nosso meio ambiente. Eu acredito que muitas cobranças serão feitas para o prefeito
que tiver em exercício, para que se ponha em prática a lei. É uma lei muito importante e
nós não devemos deixar as coisas acontecerem para depois tomarmos os procedimentos.
As coisas podem ser que aconteçam de forma que a gente não espere que aconteça,
mas se nós estamos vendo que pode acontecer, nós temos que tomar uma providência,
até para minimizar as atitudes drásticas que podem acontecer dentro da nossa
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comunidade. Então senhor Presidente, é uma lei muito boa, é uma lei que se é que existe
ou existiu outra, ela está revogando aqui, no seu artigo 11, é uma lei que você ponha em
prática daqui para frente, revogadas as disposições em contrário, porque até acredito que
se houvesse outra lei, seria muito interessante que se viesse constando revogada a lei tal
e tal, mas como não foram revogadas essas disposições em contrário, então esperamos
que essa lei seja realmente posta em prática e que como já acontece, os servidores
públicos também vão pagar a conta aqui, que tá dizendo aqui no artigo nono, os
servidores públicos designados para colaborar nas ações e emergências deverão exercer
suas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie
de gratificação ou remuneração especial, também à noite tem que bater lá na casa do
funcionário público, vem cá vamos lá apagar o fogo, realmente é mais um ônus para o
funcionário público, mas esta é a lei que nós vamos aprovar e se tiver que ter alguma
alteração, mais tarde que se faça alteração, que se modifica uma lei através de outra lei, é
só mandar que nós estaremos aqui para apreciar e se for de interesse público, que
realmente venha no interesse da nossa comunidade, ela será aprovada. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse: em boa hora chegou essa lei graças a
Deus quero parabenizar todo o pessoal da AMOVALE, e vou ser muito prático e rápido no
que vou dizer. Levantar incêndio é pior pra gente do que roubo ou furto. Na delegacia, o
trabalho com incêndio só atrapalha nosso serviço e raramente não é colocado, exceto
quando é fenômeno da natureza, um raio, no restante é tudo colocado. A pessoa coloca
fogo por vontade dele, outro cara vai lá na maldade coloca fogo. Eu às vezes estou
investigando quem colocou fogo, eu estou há 13 anos em Bananal, nós prendemos um
cara só em flagrante colocando fogo, de lá pra cá quantos incêndios e quantos fogos foi
colocado em Bananal. O José Luiz está aqui, é testemunha. Eu fui lá levantar um possível
autor de incêndio lá do lado da casa dele e como que levanta, a coisa mais rara do
mundo, é pessoa covarde que vai lá colocar fogo. Então, a Defesa Civil, tenho certeza
que vai ser parceira, vai nos ajudar demais e vou fazer novamente o pedido do caminhão
canhão, eu já fiz duas vezes esse pedido a um deputado e a assessoria prometeu mandar
para Bananal. Agora é lei, temos uma defesa civil, então eu vou pedir novamente esse
caminhão para Bananal que tenho certeza que vai ajudar muito nós aqui, precisamos de
um caminhão para auxiliar na Defesa Civil. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse: Ela Já tá chegando em boa hora e como já falei, esse aí vai ser
o pontapé inicial para a gente conseguir aparelhar melhor a Defesa Civil do município,
porque é melhor a gente ter uma lei que depois a gente pode melhorar como não temos
nenhuma. Então tenho certeza que essa lei vai fortalecer o poder público do município,
no combate à catástrofes, calamidade pública, bem como no dia a dia e com certeza
voltarei favorável. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse: Na
verdade essa lei tá aí desde Setembro, parabenizar o pessoal da AMOVALE, a sociedade
civil, pelo empenho e tá fazendo de fato uma lei que já deveria estar há muito tempo
aprovada e hoje com o empenho da sociedade civil e os verdadeiros homens políticos,
homens públicos, onde está se realizando a votação desse projeto de lei, logo será
sancionado pela prefeita e se tornará de fato uma lei do município e a gente entende que
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC é um órgão Municipal responsável
pela execução de todas as ações da Defesa Civil no município e é de grande importância
a criação do COMDEC, por que há no município que os desastre acontecem e a ajuda
externa normalmente demora muito para chegar, então a estrutura básica da Defesa Civil
deve estar localizada no município e é a primeira ser atingida por um evento adverso.
Então essa estrutura é composta pela comissão Municipal de Defesa Civil e deve ser
integrada por pessoas comprometidas que no caso é aqui o pessoal do AMOVALE com o
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bem-estar da sociedade e que tenha condições de planejar e preparar ações voltadas à
preservação de acidentes e da minimização de seus efeitos, nós que moramos numa
cidade onde temos vários pontos que já foi apontado como área de risco, agora vai
começar o período da chuva e espero que a prefeita sancione tão logo essa lei e que a
partir de Janeiro o prefeito eleito e os vereadores eleitos têm realmente o dinamismo de
correr atrás, o comprometimento de poder entender ou estar fazendo com que essas
ações saiam do Papel. Muito bem dito pelo Doutor Osvaldo, uma lei só no papel é
simplesmente uma lei ela para poder ter vida ela precisa ter empenho de todos então eu
parabenizo aqui, antes de qualquer iniciativa, o pessoal da AMOVALE que vem dando um
exemplo do que é ser cidadão de verdade, chega de sermos cidadãos de papel e lei
aprovada e que não sai do papel nos transforma em cidadãos de papel. Parabéns a todos
vocês pelo empenho mediante a situação que realmente a gente pode presenciar essa
semana e a questão do fogo ali no cemitério, enfim várias coisas que acontecem no
município e uma defesa civil bem aparada, com os aparatos, ela salva vidas, e vida não
tem preço. Então parabéns Ismael e equipe, todos os amigos envolvidos nesse processo,
que na verdade o mérito é de vocês. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa disse: a única coisa que está aqui me batendo na minha cabeça é que quando a
gente precisa da Defesa Civil, que vai até a prefeitura, eles falam que tem, mas agora
acabei de perguntar aqui para o Doutor Osvaldo e para o Manolo, não existe, só existe só
na fachada, então hoje nós vamos agradecer a Deus por que vocês estão levando a sério,
vocês estão fazendo isso por escrito e eu espero em Deus que seja, que venha logo,
assim como o outro perfeito entrar, que ele possa é correr atrás, porque o fogo não tem
subida e nem descida ,a hora que ele pega ele vai rápido, uma rapidez enorme, e a gente
está sempre correndo pedindo quando pega fogo lá do meu lado, eu ligo até que o
telefone chega lá em São José e que eles vão dar resposta para gente, o fogo já queimou
tudo que tinha que queimar. Então eu concordo e sou favorável ao Projeto. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho disse: também quero parabenizar, esse projeto veio em
boa hora, está aqui nessa Casa desde Setembro, o Ismael acompanhando, quando viu
esse projeto, é agora, vamos lá, tem que ter votado, ele fez um levantamento também,
junto com Associação AMOVALE, da quantidade de incêndio que tivemos nesses últimos
meses no nosso município de muito alarmante mesmo, de Junho para cá foram mais de
15 incêndios, e sem falar também nas áreas de risco que nós temos em nosso município
e eu que venho da comunidade da Boa Esperança, da Palha, que é também uma
comunidade de área de risco, aquela parte alta, ele é toda área de risco, aqui do Niterói,
então isso vem de um bom tamanho a gente vê os funcionários na hora da emergência, a
reunir o pessoal uma equipe e vai com a cara e a coragem, mas tendo tudo uma estrutura
tendo a lei vai ficar mais fácil da gente conseguir mais equipamentos, organizar de forma
correta essa coordenadoria da Defesa Civil no nosso município Então meu voto também
será favorável a esse projeto e parabéns pelo empenho de vocês estão sempre prestando
atenção no nosso município nesse sentido também a AMOVALE sempre fazendo a
diferença. Então parabéns também à prefeita por te enviado esse projeto a esta casa de
leis e está sendo aprovado hoje. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 12, de 14 de
setembro de 2016 – “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do
Município de Bananal, 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 Vereador Osvaldo Ferreira disse: só queria nesses
momentos finais informar, principalmente porque a casa que está repleta aqui de
moradores ali que utilizam a SP 247, que numa reunião que nós tivemos dias passados
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aqui, solicitada inclusive pela vereadora ÉriKa, se fez presente aqui alguns engenheiros
do DER, eu aproveitei o ensejo e solicitei a limpeza ali naquela estrada, a canalização das
águas pluviais, onde pequenas barreiras e até pedras obstruem a passagem das águas
tanto da roçada, até porque alguma obstrução da passagem das águas pluviais
certamente irá causar a erosão e vai se perder uma estrada que para nós é um sonho,
era um sonho, sempre digo isso aqui desde até antes inclusive dos Senhores estarem
aqui já morando nesta cidade, eu já particularmente lutava por aquela Estrada, mas eu
não digo só eu porque eu tive muitos colegas que por aqui passaram mais antigos que
deixaram de ser Vereador, eu cito Vereador Stelio Mendes, Vereador José Geraldo,
Marquinho Novaes, Lilito, a própria prefeita Mirian Bruno foi vereadora aqui nesta casa
comigo, vereador Robson, ele inclusive Fez muitas indicações e requerimentos para
aquela Estrada, como eu fiz também eu me lembro mas esta data que nós estávamos
lutando e início dos anos 2000, mas estávamos lutando para que não asfaltasse a
estrada, porque asfaltar era um sonho realmente, que se melhorasse essa estrada porque
não estava dando para passar nenhum ônibus que podia, que naquela época morava
muita gente na serra, e tem um engenheiro que não me recordo o nome, acho que é
engenheiro Silas, lá no gabinete do prefeito ele falou que se vocês quiserem Estrada boa
tem que se mudar para cidade, desse jeito foi a resposta dele, nunca me esqueci disso,
mas hoje felizmente nós temos um governador que olha por Bananal, que gosta de
Bananal, que conhece os políticos de Bananal, que sempre está em Bananal, e hoje nós
temos o orgulho de dizer que nós não temos estradas ruins, temos algumas poucas de
competência exclusiva do município de estradas Rurais do município, mas estradas
estaduais estão boas estão sendo reformadas, nós temos um potencial turístico muito
grande, isso chama o turismo, porque o turista ele quer vir e tem um carro bom e não quer
estrada ruim, então nós temos muito a agradecer ao Doutor Geraldo Alckmin, mas
voltando ao assunto, eu disse ao engenheiro Júnior, que era o chefe maior aqui, e dei
exemplo de uma situação que ocorreu lá no sertão dos Coqueiros, onde até hoje eu luto
pela colocação de Luz elétrica, o Martins se empenhou também depois que ele chegou
aqui, uma das reuniões que nós fizemos aqui eu perguntei aos responsáveis do DER
porque que não colocavam a luz lá no Sertão dos Coqueiros, com a chegada dela vinda
do Estado do Rio, porque nós não temos estradas boas, mas lá tem, do estado do rio, ali
por Lídice, entra diretamente no Sertão dos coqueiros, a estrada está lá, infelizmente eu
não sei se digo infelizmente, pertence ao nosso município o Sertão os coqueiros e lá nós
temos uma escola para educar os alunos que moram dentro do Sertão dos Coqueiros,
porque não pode, porque lá a empresa que fornece energia, a light, ela não aceita, vocês
já conversaram com ela, não mas a luz que vem para Bananal é uma luz que vem do
Estado Rio, vem de Resende, mas você sabe que lá ela já entrou dentro do município de
Bananal por mais de 2 Km, e como não sabia você responde que ela não quer, mas ela já
entrou, mas tem tanta gente que precisa, porque que não fornece. Eles não sabiam, aí eu
falei para o engenheiro Júnior, será que você sabe que está acontecendo lá na estrada
em determinados trechos, que ela tá para rodar, ela tem e já está dando muitas
infiltrações no asfalto, daqui a pouco vai ficar sem uma estrada, um sonho que nós
sonhamos que se tornou realidade, daqui a pouco vai se acabar, não sabia. Assim ela
não sabe e agora ficou sabendo, então ele disse que vai mandar uma equipe para fazer a
limpeza lá. Vamos aguardar mais alguns dias para ver se isso acontece. Como disse o
Vereador Martins, estamos cobrando por que a gente ficou sabendo, porque ele veio aqui,
então nós queremos que realmente as coisas sejam feitas, com cuidado, porque
infelizmente quem administra, muitos só querem uma cadeira, isso é a grande verdade e
nós estamos aqui para cobrar. Às vezes as nossas forças são pequenas, são poucas, eu
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digo que eles acham o Vereador, e principalmente vereador de cidade pequena, não tem
valor nenhum, muitas vezes tem que se socorrer a quem tem poder de coação que é o
Judiciário. Então se recorre ao Ministério Público para que seja movida uma ação no
sentido de se conceder um direito, a gente fala conceder um direito porque já é de direito
da população, quando o Ministério Público pede alguma coisa, está solicitando que seja
realizado o direito de alguém, então quando esta Câmara não tem o poder de fazer com
que aquelas pessoas que ocupam cargo público de se mobilizar, é no sentido de
solucionar a questão, infelizmente só cabe uma denúncia ao Ministério Público, isso nós
não queríamos que acontecesse porque nós precisamos, como autoridades constituídas
que somos, sermos respeitados por todos, mas infelizmente na maioria das vezes não
acontece. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse:
aproveitando os dez minutos restantes, eu gostaria também de fortalecer o apelo que
vereadora Érika fez a respeito das emendas. Eu também tenho uma Emenda que eu fiz lá
para o calçamento da Rua Ayres Azevedo, Recanto Feliz, essa emenda também já se
encontra na Casa Civil só aguardando assinatura da prefeita, então eu peço
encarecidamente que a prefeita faça isso para o bem do município, dos moradores
daquela região. Como Vereador Osvaldo falou, das nossas indicações, aos
requerimentos, aquela parte ali da Avenida que liga até às Laranjeiras, passando pelo
Niterói, também eu fiz dois pedidos a prefeita para tomar providências, o primeiro eu fiz
em maio ela respondeu que o setor de engenharia da prefeitura estava estudando e daria
a resposta do que aconteceu em outubro, mas não fez nada até agora. Eu peço também
encarecidamente que ela coloque o limitador de altura na ponte ali conhecida mais como
Ponte do Zezão, das Laranjeiras. Aquela ponte não foi feita para suportar peso e continua
passando caminhões pequenos carregados, o que é uma catástrofe anunciada, aquela
ponte vai cair e o bairro das Laranjeiras vai ficar isolado, já que a Avenida já está só
metade da rua, como o Osvaldo e o Martins falaram, tem também uma árvore prestes a
cair também, que vai acontecer com aquele bairro é que vai ficar isolado, eu peço que
atenda às duas solicitações que eu fiz para colocar um limitador de altura naquela ponte e
fiscalizar quem tirou o primeiro que foi colocado. Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse: nesses 10 minutos finais terminando hoje mais uma sessão
ordinária deixar na verdade aqui já que hoje a casa se encontra cheia, é uma mensagem
de que muitas pessoas sonham e realmente não tem nada mais belo do que sonhar, e
quando a gente sonha, a gente tem esperança, a gente acredita e isso faz com que a vida
por si próprias, e puxa a gente, tem um impulso para acreditar que dias melhores virão,
mas temos que sonhar com os pés no chão e sabemos que o país está passando por
uma situação, tem algumas PEC que estão aí para ser aprovadas, a PEC 257, eu fiz até
uma Moção de apelo aqui na câmara para os parlamentares, para os congressistas,
pedindo mais critérios nessa questão que com aprovação da PEC vários direitos dos
trabalhadores do nível estadual e até mesmo municipal serão afetados, temos aí a PEC
241 também vai colocar um certo limite no gasto da verba da saúde, educação e
Desenvolvimento Social. Então eu queria deixar a mensagem para que os ouvintes da
Rádio Estância, para os nossos amigos aqui, público presente, as eleições municipais
acabaram e agora a esperança para muitos que as coisas vão melhorar, infelizmente
sabemos que nada muda do dia para noite, várias medidas têm que serem tomadas,
temos que lutar bravamente para saída da crise para o Brasil e como que vai ser feita à
essa luta, primeiro exigir que os 81 senadores e 513 deputados federais aprovem as 10
medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e PF, fim do
foro privilegiado, reduzir Ministérios, nobres colegas estão preocupados com redução de
cargos de confiança, mas não conseguem enxergar que só vai além, que quanto menos
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cargo é menos gasto, fim do foro privilegiado, reduzir Ministério, reduzir verbas
parlamentares, reduzir gasto com campanha, reduzir o fundo partidário, reduzir para três
partidos políticos, o partido envolvido em corrupção será dissolvido, priorizar a
coordenação de políticos corruptos, reduzir empréstimo para o exterior, reduzir o juros
dos bancos, reduzir os impostos dos produtos nacionais, aumentar os impostos produtos
internacionais, liberar o FGTS todos os todos os desempregados que recebem até 3
salários mínimos para sacar o FGTS acumulado todo ano, quem recebe até 6 salários
mínimos é isento de imposto de renda e investir dinheiro dos cofres públicos em saúde,
educação, segurança, transporte e infraestrutura, o problema do Brasil não é a
democracia e sim os políticos corruptos de todos os partidos, a democracia em uma
sociedade livre exige que os governantes saibam o que fazem os governantes, mesmo
quando este buscar agir protegidos pelas sombras, então fica aqui a minha mensagem
para os nossos nobres vereadores que em breve estarão assumindo o Poder Legislativo,
ouvir do Prefeito e do vice-prefeito, se sabe que dentro de um governo é uma figura nela
que só tem mesmo poder de comando de usar quando na ausência do prefeito e quando
esse usar essa liberdade, que torce para que isso aconteça, e pararmos de estar
preocupados e projetos que vem para essa casa, igual o projeto que hoje foi retirado da
pauta, que ao meu ver é de suma importância, que é um apontamento do Tribunal de
Contas do Estado, na onde fala que pessoas para ocupar determinados cargos têm que
serem pessoas técnicas, acabar com essa coisa na política de que se você me apoiar eu
te dou um cargo, por que quem perde com isso a população como um todo, as pessoas
para determinado cargo elas tem que ser de fato pessoas preparadas ou independentes,
e depois de eleito a pessoa vai governar para uma cidade até porque o cargo passa, mas
governo continua, até então sofremos é uma intervenção militar, espero eu que os loucos
que pedem intervenção militar é porque não conhecem a história do Brasil e não sabem
que todo mal hoje que podemos é devido justamente a uma intervenção militar, mas sim
as pessoas não são obrigadas a ser politizadas, eu assumo meu lado de esquerda,
embora seja do PSDB, as pessoas acham que o PSDB é um partido de direita mas não é
né. Nós nascemos da social-democracia e eu participo bravamente de um grupo dentro
do partido, o esquerda pra valer, e nós lutamos pelo Direito da minoria, pela social que a
parte mais bonita da política, que se torna até um poema aos nossos ouvidos, que
respeitar na verdade o direito à democracia, idade da Democracia então fica aqui esse
pedido, esse apelo para que este projeto que vem para Câmara e que vai ser discutido
por nós vereadores, ele não é de competência de discussão do prefeito que não foi
diplomado ainda, que não foi empossado, é um projeto que foi apontado pelo Tribunal de
Contas, a prefeita apenas está sendo obrigada a cumprir um apontamento do Tribunal de
Contas e vai ficar a cargo da Câmara, eu acho que é muito desagradável da parte da
equipe de transição do Prefeito se envolver com projeto que está em tramitação na
Câmara, porque não é essa função de uma comissão de transição de governo que o
projeto que está na Câmara, como bem dito pelo Doutor Osvaldo, as pessoas são uma
democracia, vota naquilo que ela acredita, o governo de transição não existe para com
esse objetivo não é essa função se valer de alguns vereadores, não estou fazendo aqui
juízo de valores, mas assim naquela situação de privilégios. Mas temos que pensar no
Bananal como todo, pensar nas pessoas que vão ocupar cargos que realmente eu tenho
condições de responder por aquela pasta, independente que seja algumas pessoas
comprometidas porque aí sim teremos uma cidade com pessoas preparada e uma cidade
realmente com qualidade de vida porque se tem algo nesse país que atrasa muito país
não é nem a política, politicagem por querer que depois se compromete com um monte de
partido e é obrigada depois distribuir determinados cargos e quem perde com isso é nós
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porque na verdade o Prefeito é nosso gerenciador do dinheiro público, ele tem que ter o
respeito muito grande por aquilo que é público e aí como empresa que somos que a
prefeitura é uma empresa o maior lucro é a qualidade de vida por seus munícipes. Então
esse projeto que vai vir está sendo, que vai sim vai ser aprovado, vai ter colocado em
votação que vai ser aprovado ou não, ele vem com essa função e o objetivo dele é esse,
é pessoas qualificadas ocupem em determinados cargos dentro da prefeitura que eu acho
de suma importância, não adianta querer dar um cargo para mim de secretário de saúde
se não tenho conhecimento na área da saúde, não tem que olhar para o meu, não é
porque eu apoio o prefeito ou deixei de apoiar, eu tenho que ver quem realmente é
técnico de quem ganha com isso é cidade como toda e pessoas empenhadas realmente
em querer o melhor para Bananal, então fica aqui o meu apelo na próxima sessão eu já
estou criando um movimento do município, como eu sempre estudei esse tema, é o termo
que eu uso, que não tenho o rabo preso, que não tenho como comprometimento nenhum,
política não ser a política do Bem Estar do bem social, do bem comum, vamos estar aqui
porque todas as pessoas que eu conversei, veem nesse projeto a melhor solução para
Bananal, chega de trocar voto por apoio, isso é coisa do passado, você tem a coisa de
coronéis, Bananal precisa avançar e não adianta, como já dizia meu grande líder político
Franco Montoro, não adianta eu querer pensar na mudança lá em Brasília se aqui no meu
Município eu não faço nada para mudar até porque os munícipes não moram no estado e
na União, moram no município, então nós temos o dever de cuidar da nossa cidade atual,
mudança, transformação que sonhamos para o mundo, a primeira parte do meu eu, a
partir do meu olhar que eu dei pro meu sim, para mim, a rua para o meu bairro, então não
adianta apontar os dedos para Brasília, isso é que nós não fizemos as coisas
corretamente como deve ser feito, graças a Deus estou saindo de um mandato de
vereadora, mas assim com uma grande certeza vários projetos passaram por essa casa,
votei contra, como a questão da taxa iluminação que foi uma enganação e hoje várias
ruas continuam pagando, mas não tem iluminação, uma Organização Social aonde hoje
se reclama que a saúde está precária, mas paga-se um valor absurdo, mas se vocês
pegarem um contrato desse, nada que tem lá é cumprido de verdade, na época eu quis
abrir uma CEI na Câmara, mas não tive êxito, fui obrigada a levar ao Ministério Público,
foi aberta uma investigação e vou dizer com muita verdade eu posso deixar de ter
mandato, mas eu vou continuar sendo política, porque eu me fiz política, como se dá o
direito de fazer política, a política do Bem Estar unida ao Social, a política do melhor para
Bananal, nada vai calar a minha voz, nada e ninguém. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse: quero complementar, Osvaldo a notícia, o pessoal da
Elektro ligou, aquela representação que eu fiz para o Ministério Público, está na
dependência da Light. A Elektro já passou para Light, está na dependência deles para
colocar luz no sertão dos Coqueiros. Vamos ver até quando essa promessa. Então a
gente está aguardando a esse resultado. E quanto ao projeto, até que a vereadora nos
disse, eu não sei nem quantos cargos que foram extintos, enviaram um monte de artigo
embutido, um monte de artigo, quanto anotações do Ministério Público e do Tribunal de
Contas ninguém discute. Isso é claro e notório, nenhum Prefeito vai discutir. Agora o
restante, nós temos que discutir sim, o presidente da Câmara vai marcar uma reunião
semana que vem, com o pessoal da prefeitura, nosso jurídico e vamos esclarecer para
gente não votar nada às escuras aqui, esclarecendo a população de Bananal e que venha
aqui no nosso plenário na próxima sessão para saber como que a gente vai votar se está
tudo certinho dentro da Lei, automaticamente iremos votar. Se a gente tiver dúvida, está
aqui o nosso jurídico para nos orientar e é o que eu quero dizer a todos. Quero Agradecer
de coração o pessoal da AMOVALE e agradecer a todos os presentes aqui. Com a
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palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse: estive segunda-feira lá em São
Paulo e o Deputado me pediu que mandasse aquele acerto de contas na aprovação de
contas da van que eu pedi há 3 anos atrás, que não apareceu e agora provavelmente é a
gente tem que fazer e mandar os papéis dos acertos porque vai ser cortada a partir de
Janeiro, então eu quero deixar que eu já passei um e-mail na segunda feira, então se
Deus quiser os acertos de contas já estão começando e eu tinha pedido era umas cinco
cadeiras de rodas, mas como diz ela, a cadeira de roda que eu tinha falado, que eu
mandei para ela, era sobre os filhos da Neusa, meu trabalho não é, mas não sei se eu
vou conseguir porque é como diz o deputado, é muito caro, mas se não vier a cadeira, a
van já está de bom grado, Graças a Deus e a gente espera em Deus que vem. Eu fiquei
feliz, hoje é que teve um parto normal na unidade, com pouca coisa que está lá, se
tivesse parto normal, porque que já não teve outros, dizem que é um bom médico que
está aí, mas deve ser algum desses que já estavam, porque me falaram que é o nome é
Alexandre até perguntei para ele se não é o Doutor Alexandre, não sei se foi, Alexandre é
um bom ginecologista, então há quantos anos faz que está aí há muito tempo, então tem
um centro cirúrgico que não é um centro cirúrgico, mas tá sendo o Centro para pequenas
cirurgias, porque não é isso que ele falou, que não só porque a mãe estava, chegou do
nada, mas graças a Deus, pelo menos esse ano nasceu um Bananalense, a gente não
poderia ter mais bananalense, na verdade, enquanto vários poderiam ter, porque a mãe
saindo daqui para ter filho nas Três Barras, quando teve duas que teve na saída de Barra
Mansa, não poderia ter aqui e ele achou que estava, porque não fizeram com que essa
criança, nas outras vezes, não é medo. Deus é quem sabe, está nas mãos dele, então eu
estou dizendo a vocês que eu fiquei muito feliz pela luta que eu comecei a lutar pelo
centro cirúrgico, não foi no centro cirúrgico, mas já vale, então a mãe que for boa
poedeira, ela pode ir lá. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse: realmente
quero parabenizar a equipe de ontem da unidade mista, antes de ontem se não me
engano, o doutor Alexandre que estava de plantão, esta gestante já chegou ganhando e
graças a Deus correu tudo bem. Mas correu tudo bem, a mãe chegou ganhando, se eu
não me engano é um menino, é da Vila Bom Jardim, correu tudo bem, parabéns ao doutor
Alexandre e toda equipe que estava, foi logo de manhã, estava pegando o plantão e a
mãe já chegou lá ganhando a criança. Para encerrar essa sessão, gostaria de estar
deixando aqui o convite aos novos vereadores e também ao público presente, a
Secretaria Municipal da Assistência Social, representada pela excelentíssima senhora
Rosália Leite Silva Ramos, convida a todos para audiência pública que será realizada no
dia 7 de novembro do presente ano às 18:00, no Centro Cultural Carlos Cheminand, para
elaboração e implantação do Plano Municipal Decenal de medidas sócio educativas,
ressaltamos que sua presença é valiosa e imprescindível para o desenvolvimento desse
trabalho. Então, dia 7, segunda-feira, no Centro Cultural, uma audiência pública de
medidas socioeducativas. Também outro convite aqui, a pedido da Secretaria de Cultura
e turismo, representada pelo excelentíssimo senhor José Luiz de Morais, para lembrar
que no dia 4 de novembro, no caso amanhã, a ECA - Escola de Comunicação e Artes da
USP, será realizada uma oficina de Diagnóstico participativo com a comunidade
representativa do Turismo em Bananal e gostaríamos de contar com a presença do
representante dos comércios do setor. Nessa linha, tanto que a referente oficina faz parte
de um trabalho de pesquisa e levantamento de dados sobre o turismo de Bananal visando
a elaboração do plano Municipal de turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal
através da secretaria municipal de cultura e turismo, o encontro então será no dia 4, às
15:30, no centro cultural Carlos Cheminand e essa oportunidade é com os alunos da
Universidade de São Paulo que farão visita, fazendo a visita técnica na cidade, então fica
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

aí o convite a todos vocês para esse processo de elaboração do plano Municipal de
turismo de Bananal para traçarmos o caminho para o desenvolvimento do setor do
Turismo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 17
(dezessete) de novembro de 2016, 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, 03 de novembro de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: __________________________________________
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