Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

1ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA N€ 05/2013
ATA DA 5• SESS€O ORDIN‚RIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2013. Aos quatro
dias do mƒs de abril de dois mil e treze (04/04/2013), „s vinte horas, na Sala Nobre
da C…mara Municipal de Bananal, sita „ Rua Manoel de Aguiar, n† 51, nesta cidade
de Bananal, Estado de S‡o Paulo, realizou a Quinta Sess‡o Ordinˆria desta Primeira
Sess‡o Legislativa, sob a Presidƒncia do Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Maria Aparecida Souza da Costa (2•
Secretaria); Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente); ‹rika Tereza Coitinho
Affonso (1• Secretaria); Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral Rodrigues; Luiz
Cosme Martins de Souza, ‚lvaro Luis Nogueira Ramos e LŒcia Helena Nader
Gon•alves. A ATA da sess‡o anterior foi aprovada sem restri•Žes. Ap•s a chamada,
havendo nŒmero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou
aberta „ sess‡o. Na seq•ƒncia procedeu-se a leitura das mat‰rias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: PROJETO DE LEI N.† 007/2013, de autoria da
Prefeita Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo do munic†pio de Bananal a celebrar
conv‡nio com o Tribunal da 15.ƒ Regi‚o”.VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.€ 050/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, coloca‰‚o de local
adequado para depŠsito provisŠrio de lixo gerado pelos moradores rurais dos bairros do
Turvo, Quadro, Dois Retiros e Indai‹; Indica‰‚o n.€ 114/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, coloca‰‚o de quebra-molas na rua Bar‚o de Joatinga, no trecho
compreendido entre a rodovi‹ria e seu in†cio, perto da antiga esta‰‚o ferrovi‹ria;
Indica‰‚o n.€ 115/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, coloca‰‚o de mais
quebra-molas na av. Washington Luis de Carvalho Bruno, especificamente no trecho em
que se situam as casas populares; Indica‰‚o n.€ 116/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, coloca‰‚o de mais quebra-molas na av. Rubens de Melo, no trecho
compreendido entre a antiga Cooperativa e a padaria existente no local; VEREADORA
L‘CIA HELENA NADER GON’ALVES: Requerimento n.€ 051/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, cŠpia da Lei n.€ 033/1997; Requerimento n.€ 052/2013= solicita da
Pol. Civil de Bananal, informa‰Œes quanto aos exames oftalmolŠgicos atualmente
realizados na cidade de Cruzeiro-SP, para renova‰‚o ou primeira habilita‰‚o; Mo‰‚o n.€
065/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Ruth Maciel; Indica‰‚o n.€ 123/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‰os de limpeza em todos os bueiros do
centro da cidade; Indica‰‚o n.€ 124/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi‰os de melhorias nas cal‰adas do centro e bairros, visando a quest‚o da
acessibilidade para deficientes e idosos; VEREADOR ‚LVARO LUIZ NOGUEIRA
RAMOS: Mo‰‚o n.€ 055/2013= de aplausos, ao P‹roco da cidade, Monsenhor Severino
C†cero Ferreira, por proporcionar momentos inesquec†veis na Semana Santa em Bananal;
Mo‰‚o n.€ 056/2013= de aplausos, ao Grupo Teatral da encena‰‚o “Paix‚o de Cristo”,
pela bel†ssima apresenta‰‚o no dia 29 de mar‰o de 2013; Indica‰‚o n.€ 109/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, coloca‰‚o de 2 bancos no posto de sa•de de Rancho
Grande; Indica‰‚o n.€ 110/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, aplica‰‚o do
“mata-mato” em todas as ruas de Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 111/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza‰‚o de funcion‹rio noturno na Pra‰a D.
Domiciana; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo‰‚o n.€ 057/2013= de
aplausos, ao Grupo de Teatro da encena‰‚o “Paix‚o de Cristo”, pela bel†ssima
apresenta‰‚o no sexta-feira Santa; Mo‰‚o n.€ 058/2013= de congratula‰Œes, pelo Dia
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Mundial da Sa•de, a ser comemorado no prŠximo dia 07 de abril; Mo‰‚o n.€ 059/2013=
de agradecimentos, ao Ilmo. Sr. Douglas JosŽ Guedes Guarizzi, DD. Gerente Local da
SABESP em Bananal, pelo ‹gil atendimento ao Requerimento n.€ 028/2013; Mo‰‚o n.€
060/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Ronaldo Macedo de Oliveira; Indica‰‚o n.€
117/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru‰‚o de “sala de leitura” no
antigo prŽdio do PSF na Palha; Indica‰‚o n.€ 118/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi‰os de reforma nos pontos de •nibus da cidade; Indica‰‚o n.€ 119/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, ilumina‰‚o p•blica na rua Benedito Novaes, na
Palha; Indica‰‚o n.€ 120/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‰os
diversos na rua Boa Esperan‰a, na Palha; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO:
Mo‰‚o n.€ 061/2013= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno e a Ilma. Sr. Secret‹ria Municipal de Educa‰‚o M‹rcia Maria Cheminand R
de Morais, pela nomea‰‚o da Professora Maria In‡s de Andrade Silva no cargo de vicedire‰‚o da E.M.E.F. "PROF. JOS• LUIZ F. GUIMAR„ES"; Mo‰‚o n.€ 062/2013= de
aplausos, ao Grupo Teatral da encena‰‚o “Paix‚o de Cristo”, pela bel†ssima
apresenta‰‚o na sexta-feira Santa; Mo‰‚o n.€ 063/2013= de agradecimentos, ao Exmo.
Sr. Governador do Estado de S‚o Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, pela libera‰‚o de recursos
visando a recupera‰‚o, pavimenta‰‚o, pereniza‰‚o e melhorias na SP-247, do km0 ao
km35; Mo‰‚o n.€ 064/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Ronaldo Macedo de
Oliveira; Indica‰‚o n.€ 121/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‰os de
reformas no Centro Cultural Carlos Cheminand; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA: Indica‰‚o n.€ 112/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala‰‚o de
lumin‹rias na rua Domiciano Franciliano, no Timbor‡; Indica‰‚o n.€ 113/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru‰‚o de 4 mesas de concreto com 4 assentos cada,
na Pra‰a Pedro Ramos; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Indica‰‚o
n.€ 122/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, para necessidade de aumentar o
redutor de velocidade existente na av. Bar‚o de Joatinga, e ainda colocar placa de
sinaliza‰‚o de velocidade m‹xima permitida na avenida. Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e
fizeram uso da palavra: Vereadora L•cia Helena Nader Gon‰alves teceu coment‹rios
sobre os requerimentos apresentados na presente sess‚o. O primeiro foi endere‰ado ao
Delegado da Policia Civil de Bananal solicitando informa‰Œes sobre os exames
oftalmolŠgicos para renova‰‚o ou 1ƒ habilita‰‚o que est‚o sendo realizados na cidade de
Cruzeiro – SP. Os condutores precisam se deslocar atŽ esse munic†pio para realizar o
procedimento. Por fim leu justificativa do requerimento. O segundo requerimento foi para
a Prefeita Municipal solicitando cŠpia da Lei n€ 033/97 que trata da cria‰‚o da ‹rea de
preserva‰‚o ambiental da serra da Bocaina para fins de estudo do Plano Diretor. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira fez um requerimento para a Prefeita Municipal
solicitando a coloca‰‚o de lixeiras nas ‹reas rurais, 2 retiros, indai‹, turvo e quadro. Disse
que os moradores est‚o tendo muita dificuldade para colocarem seus lixos. Colocados em
vota‰‚o os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em discuss‚o as Mo‰Œes
apresentadas: Com a palavra vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos Comentou a mo‰‚o
de aplausos feita ao Grupo Teatral da Encena‰‚o Paix‚o de Cristo, parabenizando todos
pelo bel†ssimo trabalho. A segunda Mo‰‚o apresentada pelo vereador foi dirigida ao
P‹roco Monsenhor Severino C†cero Ferreira pela brilhante semana santa que
proporcionou a todos. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa desejou
muita paz para os Bananalenses. Disse que a semana santa foi muito boa. ProcissŒes
cheias. Por fim parabenizou todos do Teatro Encena‰‚o e Paix‚o de Cristo. Com a
palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso comentou as mo‰Œes apresentadas. A
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primeira feita para a Prefeita e para Secretaria de Educa‰‚o pela indica‰‚o da Senhora
In‡s para o cargo de Vice-Diretora da escola. Leu justificativa da Mo‰‚o. Parabenizou o
teatro tambŽm pelo excelente trabalho na semana santa. Teceu coment‹rios sobre a
Mo‰‚o de Agradecimento ao Governador Geraldo Alckmin pela libera‰‚o da obra da
estrada da SP 247 KM 0 ao KM 35. Leu in•meros of†cios sobre questionamentos quanto a
realiza‰‚o da obra. Sobre a Mo‰‚o de Pesar do SR. Ronaldo disse que gostava muito
dele e que era seu vizinho. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Comentou a mo‰‚o de
pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo, salientando que o conhece desde a Žpoca do
colŽgio. Parabenizou tambŽm o Grupo Teatral pela encena‰‚o da Paix‚o de Cristo. Sobre
a Mo‰‚o do dia Mundial da Sa•de a ser comemorado no prŠximo dia 07 de abril, disse
que a conscientiza‰‚o da sa•de Ž muito importante. Finalizando, agradeceu ao gerente
local da Sabesp Douglas Guarizzi pelo pronto atendimento ao requerimento n€ 028/2013
dando conta de um vazamento na Rua JosŽ de Lima no bairro da Palha. Com a palavra
vereadora L•cia Helena Nader Gon‰alves teceu coment‹rios sobre a mo‰‚o de pesar
pelo falecimento da Senhora Ruth Maciel irm‚ do Sr. Engels. Quando da vota‰‚o das
Mo‰Œes apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade, Em seguida foi
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela:
Vereador Robson do Amaral Rodrigues Fez uma indica‰‚o a Prefeita a pedido do
mun†cipe “Deguinha”, para a necessidade de se aumentar os redutores de velocidade e a
coloca‰‚o de placas de sinaliza‰‚o na Avenida Bar‚o de Joatinga. Sobre o falecimento
do senhor Ronaldo disse que n‚o pode acompanhar o cortejo, mas que ficou muito
sentido. Sobre o requerimento da estrada fiz um requerimento no dia 07/02/2013 e ainda
n‚o obtive resposta. Nesse requerimento o vereador pediu cŠpia de todo procedimento.
Sobre a libera‰‚o da obra diz estar com orgulho disso e que antes de se tornar vereador
em 2001 j‹ brigava por isso. Em 2005 foi feito o reparo da estrada, gastaram cerca de 10
milhŒes e a obra ficou de pŽssima qualidade. Resultado dessa obra foi que o MinistŽrio
P•blico entrou com a‰‚o contra. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gon‰alves
disse que a obra da SP 247 foi uma luta de v‹rios vereadores e da popula‰‚o. Essa
estrada Ž a sustentabilidade do munic†pio. Disse ainda que ligou para o Condephaat e
questionou a obra da Igreja Matriz. ApŠs esse contato a senhora Lara retornou a liga‰‚o e
disse que essa quest‚o estava nas m‚os dos conselheiros. Sobre o Teatro disse que n‚o
pode estar presente e que n‚o ajudou porque o oficio sŠ chegou depois. Por fim
questionou o presidente da Casa sobre o portal da transpar‡ncia e a coloca‰‚o dos
balancetes. Disse que ainda n‚o recebeu os balancetes da Prefeitura. Aparte vereador
JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que os balancetes encontram-se
dispon†veis no site da C’mara Municipal. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso pediu a Prefeita Municipal a reforma urgente do Centro Cultural Carlos
Cheminand. Disse que conseguiu incluir Bananal no Circuito Paulista e a oficina de
Teatro Ademar Guerra vir‹ para Bananal. Conseguiu ainda a exposi‰‚o ‘frica em NŠs
que contam a histŠria atravŽs de quadros. Por fim, disse que conseguiu livros e a
apresenta‰‚o da Banda da EMEF no dia 03 ou 04 da Festa de agosto. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza Indicou a Prefeita Municipal para que interceda
junto a Elektro para coloca‰‚o de Ilumina‰‚o P•blica na Rua Domiciliano Franciliano.
AlŽm disso, indicou a constru‰‚o de 4 mesas de concreto com cadeiras para que os
idosos possam jogar baralho, dama e assim curtir sua aposentadoria. Com a palavra
vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos indicou a coloca‰‚o de 2 bancos no posto de
sa•de do Rancho Grande, pois algumas pessoas tem que ficar em pŽ aguardando
atendimento. Indicou tambŽm a coloca‰‚o de mato – mato no distrito do Rancho Grande.
Foi feito limpeza no local, mas com as chuvas o mato cresce r‹pido. Por fim pediu a
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coloca‰‚o de um vigia na Pra‰a Dona Domiciana, pois algumas pessoas ficam jogando
futebol na grama. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho indicou a Prefeita
Municipal para que utilize o prŽdio do PSF para constru‰‚o de uma sala de leitura. Indicou
a cobertura e pintura dos pontos de •nibus cobertos, em especial o da Vila. Indicou
tambŽm a necessidade de ilumina‰‚o no Loteamento Mirian Lima na Rua Benedito
Novaes. Por fim pediu servi‰o nas ruas do bairro boa esperan‰a. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira comentou o falecimento do Ronaldo. Indicou a coloca‰‚o de quebra –
molas nas ruas Rubem de Melo, Bar‚o de Joatinga, Entre a Rodovi‹ria e a Esta‰‚o e
prŠximo ao condom†nio das formigas. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa comentou sobre o mutir‚o da vis‚o que ir‹ acontecer na cidade. Comentou
ainda a Mo‰‚o de Pesar do Ronaldo e da Dona Geralda. Com a palavra vereador JosŽ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que o Regimento Interno possui muitas falhas e
que gradativamente est‚o sendo arrumadas. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso
da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para a ORDEM DO DIA.
Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada regimental. Em
seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou: Projeto de
Lei n€ 07 de 05 de mar‰o de 2013 – Autoriza o Poder Executivo do Munic†pio de Bananal
a celebrar Conv‡nio com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ƒ Regi‚o. Quando da
discuss‚o do Projeto de Lei solicitou e fez uso da Palavra vereadora L•cia Helena Nader
Gon‰alves disse que na qualidade de relatora do Projeto tudo est‹ correto. As audi‡ncias
trabalhistas passaram a serem realizadas em Bananal, facilitando para a popula‰‚o. Essa
luta Ž desde 2010. Fomos representados em Campinas pelo vereador Luiz Mauricio e
pelo Dr. Samuel. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira o trabalho para trazer o bem
comum para o munic†pio Ž o objetivo do vereador. O mesmo caso aconteceu com o INSS
e agora com os exames oftalmolŠgicos. Quando da vota‰‚o do Projeto de Lei, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Ato continuo, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICA“”ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as). Com a palavra vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos
pediu a limpeza da Vila na localidade entre a Pra‰a Nossa Senhora Aparecida e a Ponte
perto da casa da dona quezinha. Pediu a reforma do Loteamento Pedro Nader no
Recanto Feliz, colocando ponte de eucalipto. Parabenizou a Prefeitura pela coloca‰‚o de
Fradinhos de Ferro Fundido na Igreja. Quanto ao banheiro p•blico da esta‰‚o, pediu sua
limpeza para que o turista possa utilizar. Com a palavra Luiz Mauricio Coutinho disse
sobre o dia mundial da sa•de no prŠximo 07/04 e homenageou o senhor Jo‚o Fortes
pelos 36 anos dedicados • sa•de. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso, convidou a secretaria de esportes e o vereador Robson para ir buscar o kit que
conseguiu. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que ficou feliz
com a resposta recebida da Secretaria de Educa‰‚o. Sobre sa•de, o Projeto Cercanias
engloba Bananal. O Dr. Fernando Bueno entrou em contato comigo e pediu o telefone da
Secretaria de Sa•de de Bananal para que haja parceria entre os munic†pios. Sobre a
campanha anti - rabica Ž muito importante, mas precisa ir para a ‹rea rural tambŽm. Com
a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gon‰alves Parabenizou a equipe da Prefeita
pelas respostas das proposituras enviadas para Prefeitura. Pediu limpeza de todos os
bueiros. Melhoria nas cal‰adas da cidade. Sobre a mo‰‚o de pesar da Maria, parabŽns
para o Dr. Amir pela bela atitude tomada. Pediu manifesta‰‚o do Conselho de Patrim•nio
ArqueolŠgico e arquitet•nico. Sobre a Secretaria de Esportes pediu a realiza‰‚o de
campeonatos de basquete para os deficientes. Por fim, disse que ir‹ fazer um
requerimento para o Departamento Jur†dico da Casa sob a legalidade do rito das sessŒes.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse tambŽm que est‹ satisfeito
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com as respostas da Prefeitura. Outra coisa Ž que a popula‰‚o est‹ cobrando a promessa
de campanha da Prefeita sobre os mŽdicos Dr. Evandro, Dr. Biassi e Dr. Jo‚o Bosco.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os
Senhores (as) Vereadores (as) para a prŠxima sess‚o ordin‹ria dia 18 (dezoito) de abril
de 2013, quinta feira, em hor‹rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso, 1€ Secret‹rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‹
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 04 de abril de 2013.

Presidente: ____________________________________________
Vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secret‹rio: _______________________________________
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secret‹rio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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