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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 07/2013
ATA DA 7• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013. Aos dois
dias do m…s de maio de dois mil e treze (02/05/2013), †s vinte horas, na Sala Nobre
da C‡mara Municipal de Bananal, sita † Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51, nesta cidade
de Bananal, Estado de Sˆo Paulo, realizou-se a S‰tima Sessˆo OrdinŠria desta
Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia 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. Ausente a vereadora LŒcia
Helena Nader Gon•alves. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restri•Žes.
Ap•s a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor Presidente, em nome de
Deus declarou aberta † sessˆo. Na seq•…ncia procedeu-se a leitura das mat‰rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 059/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto ao envio a esta Casa, do Projeto de Lei que disp„e sobre o
“Plano de Carreira do Magist†rio”;Indicaƒ‚o n.€ 145/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, corte de ˆrvore localizada na cabeceira da ponte na rua Ver. Octaviano
Vani;Indicaƒ‚o n.€ 146/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, parceria com a
Federaƒ‚o dos Bancos, visando implantaƒ‚o do caixa eletr‰nico 24 horas em
Bananal;Indicaƒ‚o n.€ 147/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de
um canil municipal ou parceria com cidades vizinhas que jˆ oferecem esse
serviƒo;VEREADOR „LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:Requerimento n.€ 060/2013=
solicita da ELEKTRO, mudanƒa de local de poste localizado na estrada rural do
Turvo;Moƒ‚o n.€ 083/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Marlene Queiroz;Indicaƒ‚o
n.€ 139/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de tapa-buracos na
ponte Lee Costa Cabral;Indicaƒ‚o n.€ 140/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
implantaƒ‚o de novo parque infantil na E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA";Indicaƒ‚o
n.€ 141/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de capina e limpeza em
toda extens‚o do Morro do Bruno, na Vila Bom Jardim;Indicaƒ‚o n.€ 142/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de calƒamento na Trav. Fragoso;VEREADOR
ROBSON DO AMARAL RODRIGUES:Requerimento n.€ 061/2013= solicita do Exmo. Sr.
Deputado Federal Jo‚o Eduardo Dado, a possibilidade de conseguir recursos para o
campeonato municipal de futebol amador do municŠpio de Bananal para o ano de
2013;Moƒ‚o n.€ 087/2013= de aplausos, aos funcionˆrios da Prefeitura Municipal de
Bananal, pelo “Dia do Trabalhador” em 1.€ de maio;Indicaƒ‚o n.€ 143/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de melhoria e conservaƒ‚o na estrada conhecida
como Santa Pol‰nia, nas proximidades da casa do Sr. S†rgio e Sra. Regina
Queiroz;Indicaƒ‚o n.€ 144/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocaƒ‚o de
placas com identificaƒ‚o nos logradouros de nossa cidade, em todos os
bairros;VEREADORA ‹RIKA TEREZA C. AFFONSO:Moƒ‚o n.€ 078/2013= de aplausos,
aos membros eleitos do Conselho Tutelar de Bananal;Moƒ‚o n.€ 079/2013= de aplausos,
ao Ilmo. Sr. Jos† Milton (Z† Coqueiro), pelo bom trabalho desenvolvido no municŠpio de
Bananal;Moƒ‚o n.€ 080/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. Marcelo Mattos Ara‹jo,
DD. Secretˆrio Estadual da Cultura, por inserir Bananal no “Circuito Cultural
Paulista”;Moƒ‚o n.€ 081/2013= de agradecimento, ao Ilmo. Sr. Cˆssio Rodrigo, DD.
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Assessor de Cultura para GŒneros e Etnias (ACGE), pela vinda da exposiƒ‚o “•frica em
NŽs” na cidade de Bananal;Moƒ‚o n.€ 082/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Marlene Queiroz;VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:Moƒ‚o n.€ 084/2013= de
aplausos, ao Ilmo. Sr. Funcionˆrio P‹blico Municipal Jos† Luiz Pinheiro, pelo Žtimo
trabalho que realiza no bairro da Palha;Moƒ‚o n.€ 085/2013= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Mirian Lima de Almeida;Moƒ‚o n.€ 086/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Ary de Souza;VEREADOR OSVALDO FERREIRA:Indicaƒ‚o n.€ 138/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, calƒamento da rua Ayres de Ara‹jo Azevedo,
popularmente conhecida como Recanto Feliz, no Educandˆrio; Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o,
solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Robson do Amaral Rodrigues apresentou
requerimento na presente Sess‚o ordinˆria endereƒado ao Deputado Jo‚o Eduardo Dado
solicitando recursos para a realizaƒ‚o do Campeonato Municipal de futebol amador, tendo
em vista a falta de recursos da Prefeitura Municipal para a realizaƒ‚o deste evento.
Posteriormente, parabenizou os funcionˆrios da Prefeitura Municipal de Bananal pelo dia
dos trabalhadores. Em seguida, questionou quando serˆ a prŽxima data-base (revis‚o
geral anual) dos salˆrios dos funcionˆrios da Prefeitura Municipal, ressaltando que at† a
presente data a Prefeitura n‚o se manifestou quanto a esta revis‚o de salˆrios. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza solicitou da Exma. Sra. Prefeita Municipal
informaƒ„es sobre o envio a esta Casa de um projeto de lei que institua o “Plano de
Carreira do Magist†rio” no municŠpio de Bananal, ressaltando que a profiss‚o de
professor deve ser mais valorizada no municŠpio. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso teceu comentˆrios sobre as moƒ„es apresentadas, iniciando pela moƒ‚o
de agradecimento ao Exmo Sr. Marcelo Mattos Ara‹jo, DD. Secretˆrio Estadual da
Cultura, por inserir o municŠpio de Bananal no Circuito Cultural Paulista. Em seguida,
apresentou moƒ‚o de aplausos ao Ilmo Sr. Jos† Milton (Z† Coqueiro), pelo trabalho que
vem desenvolvendo no municŠpio de Bananal, sempre com grande dedicaƒ‚o e
seriedade. Posteriormente, parabenizou os membros eleitos do Conselho Tutelar de
Bananal. Apresentou, tamb†m, moƒ‚o de agradecimento ao Ilmo. Sr. Cˆssio Rodrigo, DD.
Assessor de Cultura para GŒneros e Etnias (ACGE), da Secretaria de Estado da Cultura,
pela vinda da Exposiƒ‚o “•frica em NŽs”, que ocorrerˆ do dia 13 ao dia 19 de maio no
Solar Aguiar Valim, na cidade de Bananal. Por fim, apresentou moƒ‚o de pesar pelo
falecimento da Sra. Marlene Queiroz, ocorrido recentemente. Com a palavra Vereador
•lvaro Luiz Nogueira Ramos apresentou um requerimento para que seja oficiada a
Elektro, solicitando a mudanƒa de local de um poste localizado na estrada rural do Turvo.
Em seguida, apresentou moƒ‚o de pesar pelo falecimento da Sra. Marlene Queiroz,
ocorrido recentemente. Com a palavra vereador Luiz MaurŠcio Coutinho comentou sobre
suas moƒ„es apresentadas, iniciando pela moƒ‚o de aplausos ao Ilmo. Sr. Jos† Luiz
Pinheiro, funcionˆrio p‹blico municipal de Bananal, pelo trabalho que realiza sempre com
grande dedicaƒ‚o, carinho e profissionalismo no bairro da Palha. Em seguida parabenizou
os funcionˆrios da Prefeitura Municipal de Bananal e os demais trabalhadores de
Bananal, pelo “Dia do Trabalhador”, ocorrido em 1€ de maio. Apresentou, tamb†m, moƒ‚o
de pesar a Sra. Mirian Lima de Almeida, ao Sr. Ary de Souza e ao Sr. Raimundo
Leonardo Almeida, falecimentos estes ocorridos recentemente no municŠpio de Bananal.
Posteriormente, elogiou a vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso pela iniciativa de
trazer para Bananal, o evento “•frica em NŽs”. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa apresentou indicaƒ‚o pedindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal que
notifique ao Restaurante da Estaƒ‚o que n‚o obstrua a rua aos finais de semana (sextasfeiras, sˆbados e domingos), devido •s cadeiras e mesas que o proprietˆrio do citado
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restaurante coloca na rua, em frente ao estabelecimento, atrapalhando o tr‘nsito. Em
relaƒ‚o a este assunto, o vereador Luiz Cosme Martins de Souza questionou a vereadora,
alegando que sempre passa pelo local aos finais de semana e que as mesas e cadeiras
colocadas na rua pelo proprietˆrio do Restaurante da Estaƒ‚o n‚o atrapalham o tr‘nsito.
A vereadora tamb†m apresentou requerimento • Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando
a padronizaƒ‚o das calƒadas das ruas de Bananal, uma vez que os buracos e
irregularidades nestas calƒadas atrapalham o tr‘nsito de pedestres e ocasionam
acidentes com as pessoas que utilizam estas calƒadas. Apresentou moƒ‚o de aplausos •
Exma. Sra. Prefeita Municipal, agradecendo o ‰nibus cedido pela Prefeitura Municipal
para levar um grupo de pessoas • missa realizada no bairro Bom Retiro. Por fim,
lamentou os falecimentos ocorridos recentemente em Bananal, apresentando Moƒ‚o de
Pesar ao Sr. Raimundo Leonardo de Almeida, ao Sr. Ary de Souza e • Sra. Mirian Lima
de Almeida. Com a palavra vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira apresentou
Moƒ‚o de Aplausos aos trabalhadores bananalenses pelo “Dia do Trabalhador”, ocorrido
em 1€ de maio. Em seguida, comentou sobre o requerimento apresentado recentemente
• empresa de telefonia Vivo, sobre a necessidade de manutenƒ‚o de um cabo que passa
pela Rodovia Estadual SP-247, e que foi atendido pela mencionada empresa. Na
seq’Œncia, comentou tamb†m sobre um requerimento apresentado • Eletrobrˆs, que
questiona algumas informaƒ„es relativas • existŒncia de plano de evacuaƒ‚o de
emergŒncia para o municŠpio de Bananal e municŠpios limŠtrofes. Questionou, ainda, se
Bananal † considerada rota de fuga ou de abrigo em caso de eventuais acidentes
nucleares, requerimento este que foi tamb†m atendido pela Eletrobrˆs, que se colocou •
disposiƒ‚o para a realizaƒ‚o de uma reuni‚o para debater tais temas. Colocados em
votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„es, foram aprovados por unanimidade. 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 houve 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 vereador Osvaldo Ferreira solicitou • Sr. Prefeita
Municipal o calƒamento da rua Ayres Ara‹jo Azevedo, salientando que a mencionada rua
estˆ em condiƒ„es ruins de trˆfego. Disse que sobre o requerimento enviado • Elektro
relativo ˆ instalaƒ‚o de luz rural no Bairro do Sert‚o dos Coqueiros, ainda n‚o recebeu
resposta. Falou tamb†m que jˆ entrou em contato com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) de Taubat†-SP, solicitando que seja aumentado o n‹mero de perŠcias no
municŠpio de Bananal, para melhor atender as demandas da populaƒ‚o. Salientou o seu
rep‹dio • Emenda Constitucional que estˆ para ser votada, que aumenta o prazo para os
prefeitos tomarem posse, a partir das eleiƒ„es de 2018. Elogiou o vereador Robson do
Amaral Rodrigues sobre sua iniciativa de requerer recursos para a realizaƒ‚o do
Campeonato Municipal de futebol amador no municŠpio de Bananal. Parabenizou os
trabalhadores de Bananal pelo dia do trabalhador. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso citou a import‘ncia da realizaƒ‚o do campeonato amador de futebol no
municŠpio de Bananal, salientando que irˆ entrar em contato com o deputado H†lio, para
tentar ajudar a conseguir recursos para a realizaƒ‚o deste evento esportivo municipal. Em
relaƒ‚o ao calƒamento da rua Ayres Ara‹jo Azevedo, salientou que jˆ enviou ao Deputado
H†lio, ofŠcio pedindo recursos para o calƒamento da mencionada rua. Disse tamb†m que
irˆ tentar agendar uma reuni‚o junto ao Ilmo. Sr. Secretˆrio Estadual de Minas e Energia,
o Sr. Jos† AnŠbal, para tratar do assunto referente • instalaƒ‚o de luz rural nos bairros de
Bananal que ainda n‚o possuem energia el†trica, convidando o vereador Osvaldo
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Ferreira para participar desta mencionada reuni‚o, o qual se disp‰s imediatamente a
participar. Com a palavra o vereador Robson do Amaral Rodrigues sugeriu que apŽs o
uso do tempo de palavra franqueada, o Presidente abrisse mais tempo para os demais
vereadores. Salientou a falta que a vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves estˆ
fazendo, devido seu afastamento por motivo de sa‹de. Reiterou a necessidade de
colocaƒ‚o de placas identificando as ruas dos bairros de Bananal. Requereu melhorias na
estrada Santa Pol‰nia, tendo em vista seu precˆrio estado de conservaƒ‚o. Fez indicaƒ‚o
• Sra. Prefeita Municipal pedindo a mudanƒa de local de um ponto de ‰nibus localizado
no bairro Vila Bom Jardim, tendo em vista que este ponto de ‰nibus se encontra em local
perigoso, onde sempre ocorrem acidentes. Desejou boa sorte aos novos eleitos do
Conselho Municipal de Bananal. Agradeceu • Prefeitura Municipal sobre a troca de
l‘mpadas realizada em uma ponte, perto de sua casa. Destacou que um representante da
empresa Vivo virˆ a Bananal nos prŽximos dias para avaliar a possibilidade de instalaƒ‚o
de uma torre de telefonia mŽvel na Serra da Bocaina. Com a palavra vereador •lvaro Luiz
Nogueira Ramos agradeceu • Exma. Sra. Prefeita Municipal uma operaƒ‚o tapa-buracos
realizada na ponte Ary Costa. Requereu, tamb†m, implantaƒ‚o de parque infantil na
EMEIF Joaquim de Paula Francisco, no bairro Rancho Grande. Requereu • Sra. Prefeita
Municipal uma limpeza geral e serviƒo de capina no bairro Morro do Bruno. Solicitou a
Sra. Prefeita Municipal o calƒamento da Travessa Fragoso, ressaltando a import‘ncia
deste calƒamento, uma vez que esta Travessa localiza-se no centro do municŠpio de
Bananal. Desejou boa sorte para a vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves em sua
recuperaƒ‚o de sua sa‹de. Por fim, agradeceu a Sra. Prefeita Municipal sobre as
solicitaƒ„es efetuadas referentes o Postinho de Sa‹de e agradeceu ao Monsenhor CŠcero
sobre o evento realizado recentemente na Igreja do Bom Retiro. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza desejou boa sorte e sa‹de para a vereadora L‹cia Helena
Nader Gonƒalves em sua recuperaƒ‚o de sua sa‹de. Em seguida, parabenizou todos os
trabalhadores de Bananal, pelo dia do trabalhador. Indicou a necessidade de o MunicŠpio
realizar convŒnios bancˆrios para a implantaƒ‚o de um caixa 24 horas. Ressaltou a
necessidade de se construir um canil em Bananal, ou de se realizar convŒnios com outros
municŠpios vizinhos que possuam canil, visando o recolhimento dos c‚es soltos pela
cidade. Salientou a necessidade de se realizar o campeonato municipal de futebol amador
na cidade de Bananal. Destacou, por fim, a grande necessidade de uma limpeza geral
nas ruas da cidade, principalmente no Bairro Vila Bom Jardim. Com a palavra vereador
Luiz MaurŠcio Coutinho indicou a necessidade de colocaƒ‚o de placas identificando os
nomes das ruas do bairro da Palha. Desejou boa sorte e sa‹de para a vereadora L‹cia
Helena Nader Gonƒalves em sua recuperaƒ‚o de sua sa‹de. Elogiou o trabalho do
Conselho Tutelar de Bananal e desejou boa sorte aos novos eleitos na ‹ltima eleiƒ‚o
ocorrida recentemente, agradecendo pelo convite que recebeu para a posse dos mesmos.
Disse ser favorˆvel e manifestou seu apoio • realizaƒ‚o do campeonato municipal de
futebol amador em Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
desejou forƒa e coragem aos novos eleitos para o Conselho Tutelar de Bananal.
Ressaltou seu apoio e votos de sa‹de para a vereadora L‹cia Helena Nader Gonƒalves
em sua recuperaƒ‚o de sua sa‹de. Indicou a Sra. Prefeita Municipal a instalaƒ‚o de faixa
de pedestres em algumas ruas localizadas no centro da cidade, onde o trˆfego de
veŠculos † maior e mais perigoso. Complementando as explicaƒ„es pessoais, o vereador
Osvaldo Ferreira desejou boa sorte e sa‹de para a vereadora L‹cia Helena Nader
Gonƒalves em sua recuperaƒ‚o de sua sa‹de. Tamb†m a vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso desejou feliz Dia das M‚es a todas as m‚es de Bananal, tendo em vista
que esta data se aproxima. O vereador Luiz Cosme Martins de Souza desejou boa sorte e
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parab†ns aos novos eleitos do Conselho Tutelar de Bananal. Finalizando, o vereador
Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que neste presente dia a C‘mara Municipal
de Bananal recebeu a visita da Exma. JuŠza do Trabalho de Cruzeiro – SP, ressaltando
que a partir de julho deste ano, comeƒar‚o a ocorrer audiŒncias trabalhistas nesta Casa,
facilitando o acesso da populaƒ‚o bananalense • Justiƒa do Trabalho. Antes de encerrar
a Sess‚o, desejou feliz Dia das M‚es a todas as m‚es bananalenses, pela data que
aproxima. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŽxima sess‚o ordinˆria dia 16
(dezesseis) de maio de 2013, quinta feira, em horˆrio regimental. E, para constar, eu,
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso, 1€ Secretˆrio, mandei lavrar a presente ATA,
que aprovada, serˆ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 02 de maio de 2013.

Presidente: ___________________________________________________
Vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secretˆrio: _______________________________________________
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secretˆrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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