Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 39 - 2016

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016. No dia quinze do mês de dezembro de
dois mil e dezesseis (15/12/2016), 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 Nona 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 e Maria Aparecida Souza da
Costa. Ausentes os vereadores Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário) e 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, procedeu-se a leitura
das matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 147/2016= requer do Posto Fiscal de
Nhangapí, reinstalação de câmera no trevo da Faz. Três Barras em Bananal-SP (SP-68 /
SP-64); VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 148/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, cópia do contrato firmado entre a Prefeitura
Municipal de Bananal e a empresa Endijá Transportes; Moção n.º 181/2016= de aplausos,
a Ilma. Sr. Marieta Ferreira de Oliveira, pela sua autobiografia narrada em “História da
Minha Vida”; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 182/2016= de
aplausos, pela Mostra Iconográfica que teve como tema o Dr. José Rangel de Almeida no
Fórum de Bananal. Quando da discussão dos requerimentos e das moções apresentadas
sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora
Érika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD.
Prefeita Municipal, solicitando cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de
Bananal e a Empresa Endijá Transportes. Em seguida, disse que apresentou uma Moção
de Aplausos à Ilma. Sra. Marieta Ferreira De Oliveira, pela sua autobiografia lançada em
“História da Minha Vida”. Uma lição de vida dedicada, um exemplo familiar. Parabéns!
Que se dê ciência do inteiro teor desta a homenageada. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Coordenador do Posto Fiscal de Nhangapí, Ilmo. Sr.
Norberto Bueno, na BR-116 – Rodovia Presidente Dutra, km 324, solicitando a
possibilidade junto a 6.ª Divisão Regional de Taubaté – D.E.R. /DR 6, através da pessoa
do Sr. Eng. Sérgio D. A. Ferreira, reinstalar a câmera que focalizava a passagem de
veículos no trevo da Fazenda Três Barras, que liga a SP-68 (Estrada dos Tropeiros) a SP64 (Rodovia Álvaro Brasil Filho) que dá acesso a cidade de Barra Mansa-RJ. A rodovia
passou por reformas recentes, e agora com o fim das obras, é imprescindível a
reinstalação desta câmera, a qual já ajudou até mesmo a polícia esclarecer algumas
ocorrências. Em seguida, teceu breves comentários sobre a reforma da previdência social
proposta pelo Executivo Federal, ressaltando ser contrário a essa proposição. Disse
ainda, que ao longo de seus quatro anos de mandato, apresentou cerca de 200
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proposições à Prefeita Municipal de Bananal, das quais menos de 2% foram atendidos.
Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira fez um breve resumo de
suas proposições apresentadas ao longo de seus quatro anos de mandato, lendo
algumas delas e tecendo alguns comentários. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa parabenizou o Secretário de Obras por ter atendido alguns de seus
pedidos e teceu breves comentários sobre atual situação da saúde pública no Município
de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma
Moção de Aplausos pela Mostra Iconográfica que teve como tema o Dr. José Rangel de
Almeida no Fórum de Bananal. A Mostra, com imagens (vídeo e fotos), livros e
documentos foi organizada em celebração ao Dia do Patrono, inserido no Programa
"Agenda 150 anos de Memória Histórica do Tribunal Bandeirante", que homenageia as
personalidades que dão nome às edificações pertencentes ao Poder Judiciário do Estado
de São Paulo. A data de 09 de dezembro foi escolhida por ser o aniversário de
nascimento do Dr. Rangel, Juiz em Bananal entre os anos de 1956 e 1961. A Mostra
permite aos visitantes conhecerem um pouco mais sobre os feitos marcantes e os laços
de amizade deixados por Dr. Rangel e seus familiares até a fatídica data de 22 de
fevereiro de 1962, quando ele faleceu em acidente automobilístico juntamente com sua
esposa, D. Marieta e dois de seus filhos ainda pequenos, José e André Luiz. Que se dê
ciência do inteiro teor desta ao Exmo. Sr. Dr. Daniel Calafate Brito, DD. Juiz de Direito da
Comarca de Bananal. Em seguida disse: Quero agradecer desde já a presença de todos
aos funcionários da Casa, aos Vereadores presentes, pela entrega dos títulos de cidadão
Bananalense e o diploma da Ordem do mérito realizado no último sábado, no Centro
Cultural, é uma data importantíssima, a Câmara se reuniu solenemente, em festa, para
entregar essas devidas honrarias a essas pessoas que contribuíram e ainda contribuem
para evolução do nosso município, então meu muito obrigado a todos os agraciados, a
todos os funcionários da Câmara que deram todo apoio e toda atenção para que o evento
ocorresse. Estive conversando com o Juiz de Bananal, deixei o convite para ele estar
visitando aqui a Câmara Municipal, que ele também não conhece o nosso prédio, e em
breve ele está lá nos fazendo uma visita. Também ontem foi a diplomação dos novos
Vereadores eleitos, os Prefeitos, os Vice-Prefeitos das cidades de Bananal, Arapeí e de
São José do Barreiro, também me fiz presente, tive a oportunidade de discursar e eu
quero repetir o que eu disse na Câmara, desejar uma boa sorte para vocês, um bom
mandato, sabemos que o país está passando por muitas dificuldades tanto políticas
quanto financeiras, mas que a gente tem pessoas do bem no meio da política e que vocês
devem exercer esse trabalho de vocês da melhor maneira possível, sem olhar para o
próprio umbigo. E assim a gente vai fazer uma cidade melhor, um país melhor, onde
todos vão viver da melhor maneira possível, como a Dona Mariinha colocou a situação da
Saúde, eu venho da saúde, a gente vê que a demanda é muito grande, os recursos são
poucos e aonde também que vai o maior parte do dinheiro e escorre, você ver que nada
funciona, nada está bem, o sistema está falho no SUS, por isso desejo um bom mandato
a todos eleitos, vereadores, Prefeito e vice-prefeito. Como o Manolo falou, o Município
precisa de emendas, o Município não anda sem emendas, e vocês vão estar passando
por isso, ainda mais agora com essa crise toda, diminuindo os recursos, então nós temos
que abaixar nossas cabeças e ir atrás de deputados para conseguir recursos. Eu que
venho da saúde, minha bandeira é a saúde, o deputado Padre Afonso, independente de
partido, sempre está ajudando o vale histórico, também o Deputado Hélio Nishimoto com
quem estive hoje na inauguração da nova sede do Tribunal de Contas, na Unidade de
Guaratinguetá-SP, juntamente com o Presidente Dimas Ramalho. O padre Afonso é uma
pessoa muito participativa na região, ele mandou para cá uma emenda de R$ 150 mil,
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onde foi feita a reforma da Unidade mista e a pintura também, o Deputado Pena que é
federal, destinou um carro para o Conselho Tutelar, também emenda para infraestrutura
da Boa Esperança. Então a gente tem de ficar nessa luta e não podemos desistir.
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 Emenda Modificativa ao Projeto de Lei
Complementar nº 002/2016 (Autor da Emenda: Vereador Osvaldo Ferreira); Projeto de
Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016 (Autor da Emenda:
Vereador Osvaldo Ferreira); Projeto de Emenda Modificativa e Supressiva ao Projeto de
Lei Complementar nº 002/2016 (Autor da Emenda: Vereador Luiz Cosme Martins de
Souza); Projeto de Lei Complementar nº 002, de 24 de outubro de 2016 – “Regulamenta a
exploração do serviço de transporte individual de passageiros – TAXI, e dá outras
providências”. Colocado em discussão o Projeto de Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei Complementar nº 002/2016, de autoria do Vereador Osvaldo Ferreira, solicitou e fez
uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira leu o projeto de Emenda Modificativa de sua
autoria, explicando que esse projeto altera a redação do art. 19, caput, e § 1º do art. 20,
da Lei Complementar nº 002, de 24 de outubro de 2016. Colocado em votação o Projeto
de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016, de autoria do
Vereador Osvaldo Ferreira, foi o mesmo APROVADO por unanimidade. Colocado em
discussão o Projeto de Emenda Modificativa e Supressiva ao Projeto de Lei
Complementar nº 002/2016, de autoria do Vereador Luiz Cosme Martins de Souza,
solicitou e fez uso da palavra: Vereador Luiz Cosme Martins de Souza leu e explicou a
todos que o projeto de emenda apresentado altera a redação do §1º do art. 18, e revoga
os incisos I, II, III, IV e V, do §1º e §§2º e 3º do citado artigo da Lei Complementar nº 002,
de 24 de outubro de 2016. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou o
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela apresentação do projeto de emenda
Modificativa e Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa também parabenizou o Vereador Luiz Cosme
Martins de Souza pela apresentação do projeto de emenda Modificativa e Supressiva ao
Projeto de Lei Complementar nº 002/2016. Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso questionou se essas pessoas que irão substituir o motorista principal do
veículo taxi terão que cumprir as exigências previstas na Lei, sendo respondido pelo
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza que sim, elas terão que cumprir os requisitos
legais, inclusive devendo ser autônomos e cadastrados na Prefeitura Municipal de
Bananal. Em aparte, Vereador Osvaldo Ferreira ressaltou que o acessório segue o
principal, portanto o motorista auxiliar deverá obedecer às mesmas exigências e regras
legais do motorista principal do taxi. Colocado em votação o Projeto de Emenda
Modificativa e Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016, de autoria do
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, foi o mesmo APROVADO por unanimidade.
Colocado em discussão o Projeto de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº
002/2016, de autoria do Vereador Osvaldo Ferreira, solicitou e fez uso da palavra: Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira leu o projeto de Emenda Aditiva de sua autoria,
explicando que esse projeto acrescenta o §5º ao artigo 20, da Lei Complementar nº 002,
de 24 de outubro de 2016. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
parabenizou o Vereador Osvaldo Ferreira pela apresentação deste projeto de emenda
aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016. Colocado em votação o Projeto de
Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016, de autoria do Vereador
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Osvaldo Ferreira, foi o mesmo APROVADO por unanimidade. Colocado em discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 002, de 24 de outubro de 2016 – “Regulamenta a
exploração do serviço de transporte individual de passageiros – TAXI, e dá outras
providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso
disse que este Projeto de Lei Complementar regulamenta a exploração do serviço de
transporte individual de passageiros – TAXI, e dá outras providências. Em seguida,
parabenizou os taxistas presentes a esta Sessão Ordinária, disse que já fez denúncia ao
Ministério Público relativa a situação atual dos taxistas, de pessoas que têm alvará mas
não prestam o serviço de taxi, somente tem o alvará para obterem isenção de IPVA e
descontos na aquisição de veículos, que quando fez a denúncia, somente em sua rua
possuía 17 (dezessete) taxistas cadastrados na Prefeitura Municipal, e que fez essa
denúncia para inibir essa prática criminosa em nosso Município e que se sente feliz por
poder votar esse projeto para regularizar essa situação. Com a palavra vereador Luiz
Maurício Coutinho disse que essa Casa se reuniu com a os taxistas da cidade, bem como
o Executivo também realizou reunião para debater o projeto de lei complementar, que
este projeto é devido a um TAC do Ministério Público e que foi feito o melhor para atender
as demandas dos taxistas do Município. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de
Souza parabenizou os taxistas da cidade, ressaltando ser contra a Uber, que é uma
pirâmide americana. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou os taxistas da
cidade, disse que agora tem regras para serem cumpridas por eles e por aqueles que
queiram ser tornar taxistas, que antes destas regras, se fazia política com os pontos de
taxi, que esta lei determina inclusive punições para os taxistas, que essa lei é um passo
inicial e que poderá ser revista e modificada futuramente para melhorar. Com a palavra
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que é favorável à aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 002, de 24 de outubro de 2016, que foi um projeto
bastante discutido com os taxistas e que agora será regularizado esse trabalho dos
taxistas. Colocado em votação o Projeto de Lei Complementar nº 002, de 24 de outubro
de 2016 – “Regulamenta a exploração do serviço de transporte individual de passageiros
– TAXI, 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 que essa é a última Sessão Ordinária, mas
certamente haverá uma Sessão Extraordinária para limpar a pauta. Agradeceu a todos os
vereadores pelos trabalhos realizados ao longo desse mandato, mas que termina esse
mandato com muita mágoa com a Gestão do Executivo porque poucas proposições
apresentadas foram atendidas. Comentou também sobre a reforma do telhado da
Unidade Mista de Saúde, ressaltando que a obra não foi bem feita e continuam as
goteiras, e que espera um gestão melhor do Município com os novos eleitos. Com a
palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que sofreu um golpe nas eleições
municipais, por isso não conseguiu se reeleger, apesar de bem votada, mas que não se
sete derrotada, mas sim vitoriosa, que não precisa de ter mandato para ser política, que
conhece seus direitos, que tem muitos contatos, que será a voz do povo para fiscalizar o
Executivo, que no decorrer de seu mandato conseguiu emenda parlamentar de R$ 150
mil reais para o calçamento de ruas do Bairro Recanto Verde, conseguiu emenda
parlamentar de R$ 155 mil reais para calçamento da rua Ayres de Araújo Azevedo e que
conseguiu emenda parlamentar de R$ 150 mil reais para melhorias do Bairro Timborê,
que conseguiu ambulância, que conseguiu uma creche escola, que conseguiu inserir
Bananal no Circuito Cultural Paulista, que conseguiu 140 casas populares para Bananal,
mas que ainda não foram construídas por falta de doação de terreno pela Prefeitura
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Municipal e Bananal, que conseguiu uma van, aquela que foi acidentada, que conseguiu
inserir Bananal no Programa Melhor Viagem, que conseguiu uma Academia ao Ar Livre
para o Bairro Vila Bom Jardim, mas que infelizmente foi instalada no Bairro Rancho
Grande, dentre outras conquistas para o Município. Que fez valer seu mandato, que fez a
diferença. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda
com a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso, que não precisa de ter mandato para ser
política e assim também o fará. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira agradeceu aos 161 eleitores que o elegeram para esse mandato e em seguida,
teceu breves comentários sobre sua atuação como vereador nesta Casa durante o
mandato, destacando seus trabalhos e suas conquistas como Presidente no biênio 20132014, o qual sempre trabalhou com transparência e com lisura. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que espera que não seja preciso ficar pedindo ao
novo Prefeito todas essas proposições e indicações, assim como foi feito nessa atual
gestão e que pouco foi atendido, que espera que o Prefeito se levante da cadeira e vá até
os bairros para ver de perto as necessidades da população. Por fim, desejou um feliz
natal e um próspero ano novo a todos. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho
leu a todos os convites de formatura das escolas Visconde de São Laurindo e José F. de
Paula. Em seguida, convidou a todos para o evento Agricultura Orgânica Chega em
Bananal, a ser realizado no próximo dia 17 de dezembro, às 09h00mim no Centro Cultural
Carlos Cheminand. Em seguida, leu um ofício recebido do Excelentíssimo Juiz de Direto
de Bananal, Dr. Daniel Calafate Brito, que justifica sua ausência à Sessão Solene de
Entrega de Títulos de Cidadão Bananalense e Diplomas da Ordem do Mérito Municipal,
no dia 10 de dezembro do corrente ano, ressaltando que este Juiz realizará, em breve,
uma visita às instalações desta Câmara Municipal. Em seguida, agradeceu a todos os
funcionários desta Casa, e desejou boa sorte e um bom mandato aos novos vereadores e
Prefeito eleitos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão
Ordinária e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a Sessão Extraordinária, a
ser realizada no próximo dia 19 (dezenove) de dezembro de 2016, segunda-feira, com
início às 10h00min. 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, 15 de dezembro de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos

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

