CÄmara Municipal
da EstÄncia TurÅstica de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

1ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA N€ 06/2013
ATA DA 6• SESS€O ORDIN‚RIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2013. Aos dezoito
dias do mƒs de abril de dois mil e treze (18/04/2013), „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-se a Sexta 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: VEREADORA L‘CIA HELENA NADER
GON’ALVES: Requerimento n€ 054/2013= solicita da Secret…ria Municipal de Educa†‚o,
informa†‡es quanto ao grande nˆmero de aulas-vagas na E.M.E.F. "PROF. JOS‰ LUIZ F.
GUIMAR„ES"; Mo†‚o n€ 066/2013= de aplausos, ao Setor de Juventude da ParŠquia
Senhor Bom Jesus do Livramento, pela organiza†‚o da visita da Cruz e do ‹cone de
Nossa Senhora, sŒmbolos da Jornada Mundial da Juventude; Mo†‚o n.€ 067/2013= de
aplausos, ao aluno da E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA", Erick Guedes Araˆjo, pelo
1.€ lugar obtido na “Tabuada Vanguarda”; Indica†‚o n.€ 127/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala†‚o de quebra-molas na av. C•sar Augusto Gon†alves;
Indica†‚o n.€ 128/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi†os de reforma e
pintura na ponte Leopoldo de Souza Breve, na Cer•mica; VEREADORA ‹RIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.€ 055/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa†‚o com rela†‚o aos m•dicos ambulatoriais que atendem em Bananal;
Requerimento n.€ 056/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa†‡es com
rela†‚o aos veŒculos que fazem o transporte de alunos para as faculdades; Mo†‚o n.€
068/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. Deputado Estadual H•lio Nishimoto, pelo
apoio que tem dado ao municŒpio de Bananal; Indica†‚o n.€ 133/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, constru†‚o de pista de skate em Bananal; Indica†‚o n.€
134/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi†os de tapa-buracos na rua
Leon Gilson, e ainda policiamento preventivo nos hor…rios de saŒda dos alunos da
E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra"; Indica†‚o n.€ 135/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, inclus‚o do “Projeto Capoeira” nas escolas municipais; VEREADORA
MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Mo†‚o n.€ 069/2013= de aplausos, ao P…roco
Mons. Severino CŒcero Ferreira, pela organiza†‚o da Semana Santa com belŒssimas
celebra†‡es; Mo†‚o n.€ 070/2013= de aplausos, aos jovens da parŠquia, representados
pelo Setor Juventude, pela chegada da Cruz da Jornada Mundial da Juventude no ˆltimo
dia 8; Mo†‚o n.€ 071/2013= de aplausos, a Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD.
Secret…ria Municipal de Saˆde, pelo empenho no combate ‘ dengue em Bananal; Mo†‚o
n.€ 072/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria; Mo†‚o n.€ 073/2013= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Luiz Cassiano Rodrigues; Mo†‚o n.€ 074/2013= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Geralda; Mo†‚o n.€ 075/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Ronaldo Macedo de Oliveira; Indica†‚o n.€ 126/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, abertura de um “banco de exames oftalmolŠgicos”; VEREADOR ‚LVARO
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LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Mo†‚o n.€ 076/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz
Cassiano Rodrigues; Mo†‚o n.€ 077/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Alice
Moreira Nogueira; Indica†‚o n.€ 125/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
substitui†‚o de l•mpadas dos postes localizados na Pra†a D. Domiciana; VEREADOR
JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 053/2013= solicita
da VIVO, estudo t•cnico no cabeamento que atende o bairro Vila Bom Jardim em
Bananal; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
057/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa†‡es quanto a data prevista
para realiza†‚o de leil‚o de veŒculos de propriedade da Prefeitura Municipal;
Requerimento n.€ 058/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa†‡es
quanto ao paradeiro da m…quina retro-escavadeira que se encontrava na garagem da
Prefeitura Municipal de Bananal at• a data de 17/04/13; Indica†‚o n.€ 136/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, coloca†‚o de lixeiras nos pontos de ’nibus na Vila Bom
Jardim e demais pontos da cidade; Indica†‚o n.€ 137/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi†os de manuten†‚o nas lumin…rias da ponte Lee Costa Cabral;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Indica†‚o n.€ 129/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, coleta de lixo nos bairros de Bananal tamb•m aos
s…bados; Indica†‚o n.€ 130/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibiliza†‚o de …gua no Cemit•rio de Rancho Grande; Indica†‚o n.€ 131/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza†‚o de um fonoaudiŠlogo para atuar
nas escolas municipais; Indica†‚o n.€ 132/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
coleta urgente de caramujos em v…rias localidades da cidade; Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados e sujeitos a delibera†‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e
fizeram uso da palavra: Vereador Robson do Amaral Rodrigues apresentou 2
requerimentos na presente Sess‚o ordin…ria endere†ados ‘ Prefeita Municipal, sendo um
deles indagando sobre o paradeiro da m…quina Retro Escavadeira que at• o dia
17/04/2013 encontrava-se no garagem da Prefeitura. Questionou se a mesma foi vendida,
se foi levada para manuten†‚o, e caso tenha sido, para qual local e ainda se os
documentos da mesma est‚o em dia. Segundo o vereador essa m…quina foi adquirida
com recurso prŠprio, solicitando cŠpia da nota fiscal. O outro requerimento questiona a
situa†‚o dos veŒculos abandonados na garagem municipal. O vereador gostaria de saber
a data para a realiza†‚o dos veŒculos, aduzindo que alguns deles est‚o muito sucateados.
Com a palavra vereadora ‰rika Tereza Coitinho Affonso solicitou da Prefeita Municipal
informa†‡es sobre os m•dicos especialistas que atendem na Unidade Mista de saˆde.
Solicitou da Secretaria de Saˆde a rela†‚o nominal dos m•dicos e os dias de
atendimento. Outro requerimento foi no tocante ao transporte de alunos para as
faculdades, pedindo empenho da Prefeita nesse caso. Com a palavra Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon†alves comentou requerimento feito a Secretaria de Educa†‚o Senhora
M…rcia Cheminand sobre o elevado nˆmero de aulas vagas que vem tendo na Escola
Jos• Luiz. O pior das aulas vagas • que as mesmas quando n‚o tem aula ficam saindo do
col•gio, situa†‚o essa que • muito arriscada e a responsabilidade • da Escola. Al•m
disso, pediu a coloca†‚o de um porteiro para monitorar a entrada e saŒda de alunos. Com
a palavra vereador Jos• Eduardo de Costa Gomes de Oliveira comentou requerimento
feito a empresa Vivo onde pede a disponibiliza†‚o do Speedy em algumas localidades da
Vila Bom Jardim, dando ao munŒcipe a possibilidade de escolher seu provedor. Colocados
em vota†‚o os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em discuss‚o as
Mo†‡es apresentadas: Com a palavra Vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos apresentou
Mo†‚o de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Cassiano Rodrigues e da Senhora Alice
Moreira Nogueira ocorridos recentemente. Com a palavra vereadora ‰rika Tereza
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

CÄmara Municipal
da EstÄncia TurÅstica de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

Coitinho Affonso apresentou Mo†‚o de Agradecimentos ao Deputado Estadual Helino
Nishimoto pela libera†‚o de uma verba para o municŒpio de Bananal no valor de
R$200,000,00. Al•m disso, o Deputado conseguiu marcar uma agenda com o Governador
do Estado para a Prefeita Mirian Bruno. A verba era para ser gasta na saˆde mas n‚o
poder… ser utilizada nessa pasta, sendo assim pedi para que fosse destinada para o
bairro da Palha, fazendo a rampa do bairro e a coloca†‚o de piso e cobertura da quadra.
Com a palavra vereadora Lˆcia Helena Nader Gon†alves teceu coment…rios sobre a
mo†‚o de Aplausos feita por ela, vereador “lvaro e Vereador Martins, endere†ados para o
Setor da Juventude da ParŠquia de Bananal pela vinda da Cruz da jornada mundial da
juventude. O MunicŒpio foi contemplado com a vinda da cruz no municŒpio. Comentou a
outra mo†‚o de Aplausos tamb•m assinada em conjunto com vereador Martins e
vereador “lvaro onde parabenizam o Jovem Erick Guedes Araˆjo pelo 1€ lugar obtido na
“Tabuada Vanguarda” programa realizado pela filial da TV Globo no Vale do ParaŒba.
Vereadora Maria Aparecida Costa de Souza parabenizou os vereadores pelas mo†‡es,
principalmente a mo†‚o dada para o jovem Erick Guedes Araˆjo. No tocante as mo†‡es
de pesar lamentou pelos falecimentos do Sr. Luiz Cassiano, Dona Geralda e do Ronaldo.
Apresentou mo†‚o de aplausos para a Secretaria de Saˆde Sarah Bruno pelo dia mundial
da saˆde. Parabenizou tamb•m a Dra Juliana pediatra dos rec•m nascidos que • muito
boa.Parab•ns tamb•m ao Junior que • o fisioterapeuta do municŒpio. Quando da vota†‚o
das Mo†‡es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade, Em seguida foi
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela:
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon†alves disse que sobre o requerimento da SP 247
enviado antes do carnaval sŠ foi respondido agora. Disse que o D.E.R n‚o vendo dando
respostas imediatas. Sobre o Condephaat disse que a obra da Igreja Matriz esta no
Conselho do Šrg‚o. O correto seria que os conselheiros viessem at• o municŒpio. O
Conselho do patrim’nio n‚o foi criado. Bananal • Est•ncia TurŒstica e tem potencial para
ser Patrim’nio da Humanidade. NO tocante ao m•dico Dr. Lioberto, presenciei o mal
atendimento desse profissional, meu filho teve 12 convuls‡es e ele nem colocou a m‚o.
Com a palavra vereadora ‰rika Tereza Coitinho Affonso disse que na presente data se
comemora o dia do livro e ela como amante da leitura fez a men†‚o a um breve trecho da
obra MemŠria de Emilia do escritor Montero Lobato. Sobre o DR. Lioberto, concorda com
a vereadora Lˆcia sobre o mal atendimento prestado pelo m•dico. Fez indica†‚o de
constru†‚o de uma pista de Skate, o que valoriza o ingl”s das crian†as. Atendendo ao
pedido de uma m‚e de nome Luana, indicou a Prefeita Municipal para que tome
providencias na Rua Leon Gilson, pois existem muitos buracos no local e crian†as vem se
machucando. Por fim indicou um anti projeto para incluir na grade escolar o Projeto
Capoeira nas escolas. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza Indicou a
Prefeita Municipal para a necessidade de coloca†‚o de …gua no cemit•rio do Rancho
Grande. Indicou tamb•m que o FonoaudiŠlogo atenda nas escolas. Pediu a Sucem que
fa†a coleta de caramujo no morro da caixa d’…gua, Vila Bom Jardim e NiterŠi. Por fim a
indica†‚o de coleta de lixo aos s…bados em todos os bairros da cidade. Com a palavra
vereador Luiz Mauricio Coutinho indicou a Prefeita Municipal para a necessidade de
realiza†‚o de poda de arvores na Rua principal da Boa Esperan†a. Os galhos na
localidade est‚o quase encostando nos fios, al•m de atrapalhar a ilumina†‚o. Deu os
parab•ns para a Prefeita Municipal pela explica†‚o da mensagem dos 100 dias de
governo. Parabenizou e agradeceu ao Deputado Helio Nishimoto pela libera†‚o da verba
de R$200,000,00. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos indicou a
substitui†‚o das l•mpadas da Pra†a Dona Domiciana, dizendo que faltam 4. Agradeceu a
Prefeita Mirian por ter andado em alguns locais com ele. Pediu reforma da Rua Leon
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Gilson. Por fim parabenizou os Jovens envolvidos na chegada da Cruz da Jornada
Mundial da Juventude. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Costa de Souza disse
que teve uma reuni‚o com a Secretaria de Turismo e a feirinha da Ro†a vai ganhar uma
nova cara. Pediu a Sucem que passe no bairro Recanto Feliz, pois existe um grande
buraco l…. Pediu tamb•m a Sabesp que fa†a a rede de esgoto naquela localidade. 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. N‚o houveram Projetos de Leis a serem deliberados
na presente Sess‚o. 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 vereadora Lˆcia Helena Nader Gon†alves disse que
indicou a Prefeita Municipal a reforma da ponte da cer•mica. Pediu ainda quebra molas
na localidade devido ‘ velocidade que os carros passam. Pediu a Sabesp limpeza do
“quadrad‚o”, pois o cheiro est… muito forte. Pediu a Prefeita Municipal ‘ inclus‚o do
Distrito do Rancho Grande nas obras do Dade, melhorar a infra-estrutura da localidade.
Indicou a necessidade de reforma da Pra†a Dona Violeta Jacob. Pediu a coloca†‚o de
mesas nas Pra†as Rubi‚o Junior e Pedro Ramos, uma vez que os idosos jogam baralho
no coreto. Pediu uma melhor ilumina†‚o das pra†as e a reforma da …rea de laser Ivani
Barbosa.Com a palavra vereadora ‰rika Tereza Coitinho Affonso, Indicou a Sabesp que
apŠs fazerem as obras que arrumem as ruas. A sabesp disse que apŠs a realiza†‚o da
obra a empresa tem um prazo de 8 dias para consertar. NO Distrito do Rancho Grande
mato muito alto, ficando perigoso para as crian†as. Ponte na Madereira caindo. Segundo
o Deputado Helio Nishimoto todas as estradas vicinais tem recurso de imediato, estradas
entre 8 a 12 km. Disse por fim que n‚o vai admitir que pessoas usem seu trabalho para
aparecer.Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que a Ponte Lee
Costa Cabral precisa de manuten†‚o e troca das lumin…rias. Os caminh‡es que ficavam
estacionados em cima da ponte n‚o ficam mais, gra†as ao trabalho das Policias Civil e
Militar. Indicou a coloca†‚o de lixeiras nos pontos de ’nibus em toda cidade. Disse que a
Prefeita relatou aos vereadores que ir… terceirizar o transporte. Essa quest‚o • muito
delicada e precisa de calma. Sobre pista de Skate disse que pede desde o ano de 2002
na gest‚o do Prefeito Dr. Wilton. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse que na sua cidade a terceiriza†‚o funciona. Questionou da secretaria de educa†‚o
o porqu” de estar faltando caderno e l…pis para as crian†as do municŒpio. Por fim disse
que os requerimentos e indica†‡es n‚o est‚o sendo respondidos pela prefeita. Com a
palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou a secretaria da C•mara
Municipal Senhora Vilma pelo casamento de seu filho. Sobre terceiriza†‚o disse estar
preocupado. Sobre os materiais escolares disse que a licita†‚o foi feita e os mesmos
est‚o chegando. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que haver…
mudan†a na feirinha da ro†a. Em reuni‚o com a Secretaria de Saˆde disse que levaram
reclama†‡es e sugest‡es de melhorias. Por fim lembrou a popula†‚o da campanha de
vacina†‚o da gripe. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira pediu uma aten†‚o a
quadra de esportes da …rea de laser Ivani Barbosa. Disse que esteve na garagem e
presenciou o estado lastim…vel que se encontra os veŒculos. Pediu que seja feito leil‚o
dos bens. No tocante a terceiriza†‚o do transporte diz ser favor…vel a mesma desde que
seja tudo na legalidade. Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira indicou a
reforma da Ponte do NiterŠi. 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
02 (dois) de maio de 2013, quinta feira, em hor…rio regimental. E, para constar, eu,
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Vereadora ‰rika Tereza Coitinho Affonso, 1€ Secret…rio, mandei lavrar a presente ATA,
que aprovada, ser… assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 18 de abril de 2013.

Presidente: ________________________________________________
Vereador Jos• 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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