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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 11/2013
ATA DA 11• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2013. No
primeiro dia do m…s de agosto de dois mil e treze (01/08/2013), †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 D‰cima Primeira
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, LŒcia Helena Nader
Gon•alves e „lvaro Luiz Nogueira Ramos. 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 a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura
das mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR „LVARO
LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Requerimento n.€ 085/2013= solicita do D.E.R., retirada ou
troca de local de placa localizada no inƒcio da Rua S‚o Jos„ – “km0 da SP-247”, em
Bananal; Mo‡‚o n.€ 124/2013= de aplausos, aos organizadores, colaboradores e demais
envolvidos na realiza‡‚o da Festa de Santana em Rancho Grande, Bananal-SP; Mo‡‚o
n.€ 125/2013= de aplausos, a Ilma. Sra. Marcia Maria Rimoli Pires e funcionˆrios da
Creche Dr. Ubaldo Abreu Campanˆrio, pelos relevantes servi‡os prestados na creche;
Indica‡‚o n.€ 205/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‡os de tapaburacos, capina e limpeza na localidade denominada “Morro do Bruno” na Vila Bom
Jardim; Indica‡‚o n.€ 206/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‡os
urgentes de capina e limpeza no cal‡ad‚o que margeia a av. Jo‚o de Godoy Macedo;
Indica‡‚o n.€ 207/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‡os de
nivelamento de paralelos na rua Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso; VEREADORA
L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 086/2013= solicita do
Secretˆrio Estadual do Meio Ambiente, informa‡‰es quanto a finaliza‡‚o do Plano de
Manejo da Unidade de Conserva‡‚o – Esta‡‚o EcolŠgica de Bananal e ainda a
possibilidade de transformar em estrada parque o acesso a Esta‡‚o EcolŠgica;
Requerimento n.€ 087/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, agendamento de
reuni‚o com Prefeita, Secretˆrio de Educa‡‚o, Dire‡‚o da E.M.E.F. "PROF. JOS‹ LUIZ
F. GUIMARŒES" e Comiss‚o de Sa•de, Educa‡‚o, Cultura, Lazer e Turismo da CŽmara
Municipal da EstŽncia Turƒstica de Bananal; Requerimento n.€ 088/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa‡‰es quanto aos procedimentos necessˆrios para
implanta‡‚o do Conselho da Cidade de Bananal; Requerimento n.€ 089/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, possibilidade de se incluir os pedidos: 1)Transforma€•o em
subterr‚neas, as instala€ƒes telef„nicas e el…tricas a…reas do Centro Hist†rico de Bananal
2) Cria€•o do “Projeto Trem Turˆstico”, ligando atrav…s de linha f…rrea o municˆpio de
Bananal-SP ao municˆpio de Barra Mansa-RJ, no PPA – Plano Plurianual, Or‡amento
2014 ou projetos do DADE para 2014; Mo‡‚o n.€ 126/2013= de aplausos, aos Romeiros
da “XXIV Romaria Ciclƒstica Bananal x Aparecida”; Mo‡‚o n.€ 127/2013= de aplausos, aos
Romeiros da “XXXIII Romaria Montada Bananal x Aparecida”; Mo‡‚o n.€ 128/2013= de
aplausos, a E.M.E.F. "PROF. JOS‹ LUIZ F. GUIMARŒES", a E.M.E.I. "Coronel Nogueira
Cobra", a E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA", a E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P.
FERREIRA" e a E.E. “Visconde de S‚o Laurindo”, pela belƒssima apresenta‡‚o nos
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desfiles realizados em 10 de julho, comemorando o aniversˆrio do municƒpio de Bananal;
Mo‡‚o n.€ 129/2013= de aplausos, a Banda Regimental Militar do CP1 – BRM – CP1 S. J.
dos Campos, pela belƒssima apresenta‡‚o no 181.€ Aniversˆrio do municƒpio de Bananal,
comemorado no dia 10 de julho; Mo‡‚o n.€ 130/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Roberto Aguiar; Mo‡‚o n.€ 131/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Ivone Helena de
Paula Ramos; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
090/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cŠpia de todo processo licitatŠrio da
terceiriza‡‚o do transporte escolar de Bananal; Requerimento n.€ 091/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, cŠpia da folha de pagamento dos funcionˆrios p•blicos
municipais comissionados e contratados; Requerimento n.€ 092/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, rela‡‚o de servidores exonerados e afastados do quadro geral de
funcionˆrios municipais; Requerimento n.€ 093/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa‡‰es quanto ao inƒcio das obras na rua Odorico Rodrigues;
Requerimento n.€ 094/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cŠpia do contrato
firmado entre o municƒpio de Bananal e a SABESP; Mo‡‚o n.€ 123/2013= de aplausos, a
Sra. Karyna Clˆudia Barros Rodrigues, DD. Secretˆria Municipal de Esportes e Lazer,
pelo trabalho que vem desenvolvendo no Lar S‚o Vicente de Paula; Indica‡‚o n.€
202/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‡os de recupera‡‚o /
reconstru‡‚o das escadarias do bairro NiterŠi e ainda a possibilidade de instala‡‚o de
corrim‚os; Indica‡‚o n.€ 203/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, coloca‡‚o
de seguran‡a no portao da E.M.E.F. "PROF. JOS‹ LUIZ F. GUIMARŒES"; Indica‡‚o n.€
204/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‡os de reforma no Centro
Cultural Carlos Cheminand; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.€ 095/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa‡‰es
quanto ao andamento do Plano de Carreira dos Profissionais da Rede Municipal de
Ensino de Bananal; Indica‡‚o n.€ 197/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi‡os de tapa-buracos e limpeza nas ruas Octaviano Vani e Antonio Gervˆsio do
Nascimento; Indica‡‚o n.€ 198/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
possibilidade de se criar um “Plano de Carreira e Salˆrios” especƒfico aos profissionais da
sa•de do municƒpio; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA:
Mo‡‚o n.€ 121/2013= de agradecimento, ao Sr. Auro Guimar‚es, por presentear a
CŽmara Municipal de Bananal com o Diploma do Vereador, documento histŠrico
emoldurado que registra a ata da apura‡‚o das c„dulas para Vereadores e Juƒzes de Paz
datado de 1876, minuciando o pleito que definiu a Legislatura para o quatri‘nio de 1877 a
1880; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo‡‚o n.€ 122/2013, de aplausos, a
Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela
comemora‡‚o da emancipa‡‚o polƒtico administrativa de Bananal no dia 10 de julho;
Indica‡‚o n.€ 199/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‡os de tapaburacos, manuten‡‚o e reconstru‡‚o de “meio-fio” e ainda constru‡‚o de cal‡adas em
toda extens‚o da rua Boa Esperan‡a na Palha; Indica‡‚o n.€ 200/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, servi‡os de limpeza na rua principal do Conjunto Habitacional
Pref. Washington L C Bruno, e ainda instala‡‚o de lixeiras no local; Indica‡‚o n.€
201/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala‡‚o de placas indicativas no
bairro da Palha; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo‡‰es apresentadas
sujeitos a delibera‡‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra:
Vereadora L•cia Helena Nader Gon‡alves iniciou se desculpando a todos pela sua voz
rouca devido a problemas de sa•de, em seguida comentou sobre seu requerimento onde
solicita agendamento de reuni‚o com Prefeita, Secretˆrio de Educa‡‚o, dire‡‚o da escola
“Jos„ Luiz F. Guimar‚es” e Comiss‚o de Sa•de, educa‡‚o, cultura, lazer e turismo da
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CŽmara Municipal, esclarecendo que o objetivo desta reuni‚o seria discutir sobre
assuntos que est‚o sendo veiculados nas redes sociais da internet e que envolvem seu
nome. Disse que as pessoas devem tomar maiores precau‡‰es antes de fazerem
comentˆrios na internet e que estˆ muito chateada pois seu nome estˆ sendo citado em
alguns comentˆrios nas redes sociais sem sua autoriza‡‚o.. Comentou tamb„m sobre
seu requerimento enviado ’ Prefeitura Municipal em que solicita informa‡‰es quanto aos
procedimentos necessˆrios para implanta‡‚o do Conselho Da Cidade De Bananal, tendo
em vista que o projeto de lei relativo a este tema jˆ foi aprovado recentemente nesta
CŽmara Municipal e que estˆ preocupada, pois os eleitos para formarem este Conselho
cumprir‚o um papel importante no Municƒpio. Em seguida, teceu comentˆrios sobre um
requerimento enviado ’ Prefeitura Municipal onde solicita possibilidade de inclus‚o de
pedidos que especifica no PPA – or‡amento 2014 ou projetos do DADE tamb„m para
2014. Posteriormente, comentou tamb„m sobre um requerimento endere‡ado ao
Secretˆrio do Meio Ambiente do Estado de S‚o Paulo, Sr. Bruno Covas, em que solicita
informa‡‰es quanto a finaliza‡‚o do plano de manejo da unidade de conserva‡‚o –
Esta‡‚o EcolŠgica De Bananal e ainda a possibilidade de transformar em estrada parque
o acesso a esta‡‚o ecolŠgica, tendo em vista a importŽncia que esta Unidade de
Conserva‡‚o tem para o Municƒpio de Bananal. Ato contƒnuo, come‡ou a falar sobre suas
Mo‡‰es apresentadas na presente sess‚o, come‡ando pela mo‡‚o de aplausos aos
romeiros da “XXIV Romaria Ciclƒstica Bananal X Aparecida” e aos romeiros da “XXXIII
Romaria Montada Bananal X Aparecida”, destacando que este ano foi um jornada ainda
mais difƒcil para aqueles que se propuseram a faz‘-la, dadas as condi‡‰es climˆticas de
chuva e frio que enfrentaram durante todo o percurso. Comentou tamb„m sobre sua
Mo‡‚o de Pesar apresentada pelo falecimento da Sra. Ivone Helena de Paula Ramos e
pela Mo‡‚o de Pesar apresentada pelo falecimento do Sr. Roberto Aguiar, ambos
ocorridos recentemente. Apresentou tamb„m Mo‡‚o de Aplausos a E.M.E.F. "Prof. Jos„
Luiz F. Guimar‚es", a E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", a E.M.E.I.E.F. "Joaquim f. de
Paula", a E.M.E.F. "Prof.• ZenŠbia P. Ferreira" e a E.E. “Visconde de S‚o Laurindo”, pela
belƒssima apresenta‡‚o nos desfiles realizados em 10 de julho e mo‡‚o de aplausos a
banda regimental militar do CP1 – BRM – cp1- S. J. dos Campos, pela brilhante
apresenta‡‚o no Aniversˆrio do Municƒpio de Bananal, ocorrido no •ltimo dia 10 de Julho.
Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou sobre um requerimento
apresentado ao D.E.R. em que solicita a retirada ou troca de local de placa localizada no
inƒcio da Rua S‚o Jos„, em Bananal, visto que os moradores daquela localidade est‚o
reclamando, pois tal placa estˆ instalada em cima da cal‡ada, causando s„rios
transtornos para os pedestres que por ali passam, inclusive jˆ provocou alguns acidentes
e que algumas pessoas jˆ se machucaram. Comentou tamb„m sobre uma mo‡‚o de
aplausos aos organizadores, colaboradores e demais envolvidos na realiza‡‚o da festa
de Santana no distrito de Rancho Grande, ressaltando que participou desta comemora‡‚o
juntamente com outros vereadores. Disse tamb„m que apresentou uma mo‡‚o de
aplausos a Ilma. Sra. Mˆrcia Maria Rimoli Pires e funcionˆrios da Creche Dr. Ubaldo
Abreu Campanˆrio pelos belƒssimos trabalhos que v‘m desenvolvendo no Municƒpio e
que tal presta‡‚o de carinho, aten‡‚o e assist‘ncia ’s crian‡as „ um trabalho de inclus‚o
social realizado pela Creche. Falou tamb„m sobre uma indica‡‚o enviada ’ Prefeitura
Municipal em que solicita servi‡os de tapa-buracos, capina e limpeza na localidade
denominada “Morro do Bruno” na Vila Bom Jardim. Em seguida, comentou sobre uma
outra indica‡‚o enviada ’ Prefeitura Municipal onde solicita servi‡os urgentes de capina e
limpeza no cal‡ad‚o que margeia a avenida Jo‚o de Godoy Macedo, dadas as precˆrias
condi‡‰es de manuten‡‚o daquele local. Disse que solicitou, por meio de uma indica‡‚o ’
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Prefeitura Municipal, servi‡os de nivelamento de paralelos na rua cel. Jo‚o Ramos
Nogueira Fragoso, pois recebeu reclama‡‰es de moradores da mencionada rua a
respeito deste assunto. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza comentou
sobre um requerimento enviado ’ Prefeitura Municipal em que solicita informa‡‰es quanto
ao andamento do plano de carreira dos profissionais da rede municipal de ensino de
Bananal, destacando que estˆ reiterando este pedido, pois n‚o foi atendido quando
solicitou pela primeira vez. Em seguida, disse que enviou uma indica‡‚o ’ Prefeitura
Municipal onde solicita possibilidade de se criar um “Plano de Carreira e Salˆrios”
especƒfico aos profissionais da sa•de do Municƒpio, aproveitando a oportunidade para
solicitar este pedido da Exma Sra. Prefeita Municipal e da Ilma Secretˆria de Sa•de do
Municƒpio. Disse tamb„m que enviou, pela terceira vez, uma indica‡‚o ’ Prefeitura
Municipal em que solicita servi‡os de tapa buracos e limpeza nas ruas Octaviano Vani e
Antonio Gervˆsio do Nascimento, ressaltando que n‚o estˆ sendo atendido nestas
solicita‡‰es. Com a palavra vereadora ‹rika Tereza Coitinho Affonso disse que enviou
requerimento ’ Prefeitura Municipal solicitando cŠpia de todo processo licitatŠrio da
terceiriza‡‚o do transporte escolar de Bananal para seu conhecimento. Comentou que
solicitou, atrav„s de requerimento enviado ao setor competente da Prefeitura Municipal,
cŠpia da folha de pagamento dos funcionˆrios que especifica, ressaltando que hoje n‚o „
mais possƒvel negar este tipo de informa‡‚o devido ’ lei de transpar‘ncia do setor
p•blico. Requereu, tamb„m, ’ Prefeitura Municipal, uma lista contendo o nome dos
servidores p•blicos municipais afastados de suas fun‡‰es e dos servidores exonerados,
pois tem conhecimento de muitos servidores que n‚o est‚o devidamente investidos em
suas fun‡‰es. Disse tamb„m que enviou requerimento ’ Prefeitura Municipal onde solicita
informa‡‰es quanto ao inƒcio das obras na Rua Odorico Rodrigues, dadas as reclama‡‰es
dos moradores daquela rua ela demora no inƒcio das obras, ressaltando que o Municƒpio
jˆ recebeu os recursos para a realiza‡‚o da mencionada obra, no valor de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais). Comentou tamb„m que enviou requerimento ’ Prefeitura
Municipal solicitando cŠpia de contrato firmado entre o municƒpio de Bananal e a Sabesp,
destacando que a cada cinco anos este contrato deve ser revisto pela CŽmara Municipal,
o que ainda n‚o ocorreu. Teceu breves comentˆrios sobre suas Mo‡‰es apresentadas,
dentre elas uma mo‡‚o de aplausos a Sra. Karina Clˆudia Barros Rodrigues, DD.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pela sua atua‡‚o no Asilo do Municƒpio. Disse
tamb„m que apresentou uma indica‡‚o ’ Prefeitura Municipal em que solicita, com
urg‘ncia, servi‡os de recupera‡‚o / reconstru‡‚o das escadarias do Bairro NiterŠi e ainda
a possibilidade de instala‡‚o de corrim‚os, visando o aumento da seguran‡a dos
moradores daquela localidade. Comentou tamb„m que enviou uma indica‡‚o ’ Prefeitura
Municipal solicitando coloca‡‚o de seguran‡a no port‚o da E.M.E.F. "Prof. Jos„ Luiz f.
Guimar‚es”, pois tem conhecimento de que naquela escola „ freq”ente a presen‡a de
indivƒduos alcoolizados e a ocorr‘ncia de brigas entre os alunos. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues iniciou desejando boas vindas aos demais vereadores para
mais um semestre de trabalhos legislativos que inicia. Disse que n‚o apresentou nesta
sess‚o nenhum requerimento, mo‡‚o ou indica‡‚o, por„m elogiou os comentˆrios feitos
pela vereadora ‹rika, dizendo que compreende que os primeiros seis meses de Gest‚o
do Executivo foram necessˆrios para a adapta‡‚o dos novos Secretˆrios ’s suas
fun‡‰es, por„m espera que o segundo semestre seja mais produtivo, de mais trabalho por
parte do Poder Executivo e que estˆ disposto a ouvir mais do que falar. Reclamou que
apenas 20% de suas indica‡‰es foram atendidas no primeiro semestre do ano e que vai
reiterar os pedidos que n‚o foram atendidos, neste segundo semestre. Comentou sobre o
Processo de Licita‡‚o a respeito das obras de recupera‡‚o da rodovia estadual SP-247,
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informando que a empresa vencedora Castellar n‚o conseguiu apresentar a
documenta‡‚o exigida pelo edital do certame e que, por isso, a empresa que ficou na
segunda coloca‡‚o (Souza Compec Engenharia Constru‡‰es) foi convocada para
apresentar esta documenta‡‚o e que se estiver tudo correto, serˆ a empresa que
executarˆ as obras. Parabenizou o vereador “lvaro pela indica‡‚o enviada ’ Prefeitura
Municipal onde solicita servi‡os urgentes de capina e limpeza no cal‡ad‚o que margeia a
av. Jo‚o de Godoy Macedo. Com a palavra vereador Luiz Maurƒcio Coutinho iniciou
desejando um bom retorno do recesso para os demais vereadores. Parabenizou os
vereadores pelas indica‡‰es, mo‡‰es e requerimentos apresentados nesta sess‚o
ordinˆria, destacando que „ favorˆvel ’ implanta‡‚o do Plano de Carreira para os
profissionais da sa•de, visto que tamb„m „ servidor p•blico municipal da ˆrea da sa•de.
Comentou sobre uma mo‡‚o de aplausos ’ Prefeitura Municipal De Bananal e ’
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela comemora‡‚o da emancipa‡‚o polƒtico
administrativa de Bananal no •ltimo dia 10 de julho. Disse que algumas de suas
indica‡‰es n‚o foram atendidas pela prefeitura Municipal e que por isso estarˆ reiterando
seus pedidos, como a limpeza na rua principal do Condomƒnio Washington Luiz de
Carvalho Bruno, localizado no Bairro Formigas e a instala‡‚o de placas indicativas com
os nomes das ruas no Bairro da Palha. Em aparte, a vereadora ‹rika disse que concorda,
pois tem conhecimento de reclama‡‰es de pessoas sobre a aus‘ncia de placas pelas
ruas da cidade. Em aparte, vereadora L•cia disse que tamb„m concorda com a
necessidade de afixa‡‚o de placas indicativas com os nomes das ruas do Municƒpio e
parabenizou o vereador Luiz Mauricio pela iniciativa. Com a palavra vereador Osvaldo
Ferreira comentou que neste segundo semestre haverˆ bastante trabalho legislativo e que
ser‚o muitas as mat„rias a serem deliberadas pela CŽmara. Agradeceu ’s Mo‡‰es de
Aplausos apresentadas aos participantes das Romarias de Bananal para Aparecida, visto
que tamb„m participou do evento. Comentou que, em rela‡‚o a um requerimento
anteriormente enviado ’ Sabesp sobre o mau cheiro da Esta‡‚o de Tratamento de
Esgotos do Bairro CerŽmica, recebeu resposta daquela empresa de saneamento
alegando que estˆ tomando as devidas provid‘ncias para eliminar o mau cheiro, dentre
elas a retirada das algas flutuantes a partir do dia 02 de julho, com previs‚o de 15 dias
para a conclus‚o do servi‡o. Em aparte, a vereadora L•cia disse que o mau cheiro
diminuiu com as medidas adotas, por„m ainda continua; disse que sobre este assunto jˆ
enviou reclama‡‚o ’ CETESB e ao Minist„rio P•blico e que a Sabesp lhe informou que
para a elimina‡‚o total e definitiva do mau cheiro ser‚o necessˆrias obras de melhoria no
local, o que ocorrerˆ nos prŠximos 180 dias. Comentou tamb„m que esteve com o Sr.
Jos„ Maria, Secretˆrio Municipal responsˆvel pelas obras do Municƒpio, que lhe informou
que as demandas da popula‡‚o n‚o est‚o sendo devidamente atendidas devido ’ falta de
funcionˆrios. Em rela‡‚o ’ rodovia estadual SP-247, disse que estˆ ansioso pelo inƒcio
das obras e que espera que a empresa que irˆ executar as obras realize um bom
trabalho. Criticou as obras realizadas na Avenida Jo‚o de Godoy Macedo, realizadas na
Gest‚o anterior do Executivo, pois foram realizadas sem consultar o Šrg‚o competente
(D.E.R.) e foram plantados coqueiros em cima da cal‡ada, dificultando o trŽnsito de
pedestres pelo local. Lamentou os falecimentos ocorridos recentemente no Municƒpio da
Sra. Ivone Helena de Paula Ramos e do Sr. Roberto Aguiar. Por fim, salientou a
necessidade de afixa‡‚o de placas pela cidade com os nomes das ruas, para melhor
identifica‡‚o, assim com o fez outros vereadores. Com a palavra Vereador Jos„ Eduardo
Costa Gomes de Oliveira parabenizou a todos os romeiros da “XXIV Romaria Ciclƒstica
Bananal X Aparecida” e aos romeiros da “XXXIII Romaria Montada Bananal X Aparecida”
e tamb„m elogiou os desfiles realizados pelas escolas E.M.E.F. "Prof. Jos„ Luiz F.
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Guimar‚es", a E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", A E.M.E.I.E.F. "Joaquim f. de Paula", a
E.M.E.F. "Prof.• ZenŠbia p. Ferreira" e a E.E. “Visconde de S‚o Laurindo”. Colocados em
vota‡‚o os requerimentos e mo‡‰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. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a
ORDEM DO DIA, da qual constaram: N‚o houve projetos de lei a serem deliberados na
presente sess‚o. Ato contƒnuo, 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 Maria Aparecida Souza da Costa desejou um
bom trabalho a todos os vereadores no retorno do recesso para este segundo semestre.
Disse que muitos de seus requerimentos feitos no primeiro semestre n‚o foram atendidos
pela Prefeitura Municipal e que, por isso, prefere comunicar-se pessoalmente com a
Exma. Sra. Prefeita Municipal e com os Secretˆrios Municipais quando precisa fazer
alguma solicita‡‚o ou pedido. Comentou sobre a visita do Papa Francisco ao Brasil,
ocorrida recentemente e que tal acontecimento propicia a Uni‚o do povo brasileiro.
Parabenizou o padre Cƒcero, da ParŠquia Senhor Bom Jesus de Bananal, pela novena
realizada no Municƒpio. Comentou sobre o problema que ainda persiste no bairro Recanto
Feliz, relativo ’ necessidade de cal‡amento das ruas para eliminar o transtorno do barro e
da poeira naquele local. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
realizou, no primeiro semestre, 44 (quarenta e quatro) indica‡‰es e requerimentos e que
foi atendido em somente uma indica‡‚o, relativa aos primeiros socorros nas escolas
municipais. Lamentou que infelizmente o Poder Executivo n‚o estˆ dando a devida
aten‡‚o aos vereadores. Disse que todos os vereadores juntos fizeram mais de duzentas
indica‡‰es no primeiro semestre e que grande parte delas n‚o foi atendida. Com a
palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gon‡alves comentou sobre uma reuni‚o de que
participou com todos os representantes do Vale HistŠrico. Agradeceu ao convite enviado
’ CŽmara Municipal para todos os vereadores para participarem da Corrida R•stica, no
dia 03 de agosto prŠximo, no Bairro Rancho Grande, evento este realizado em
homenagem ao Sr. Raimundo, atleta morador daquele local falecido recentemente. Disse
que recebeu resposta ao seu ofƒcio enviado ’ Prefeitura Municipal relativo ’ falha no
atendimento do telefone de emerg‘ncia da Unidade Mista de Sa•de (telefone 192) e que
foi informada de que o Setor Jurƒdico da Prefeitura Municipal estˆ tomando as medidas
cabƒveis para solucionar o problema. Comentou tamb„m que recebeu uma resposta da
Polƒcia Rodoviˆria Estadual, em rela‡‚o a um requerimento enviado anteriormente, em
que tal •rg‚o lhe informou que o patrulhamento da rodovia de acesso a Bananal estˆ
sendo realizado por uma dupla de policiais e que estes n‚o ficam mais em um local
definido, mas sim circulando pelas rodovias da regi‚o, realizando o patrulhamento
defensivo. Agradeceu ’ Prefeitura Municipal pela celebra‡‚o do conv‘nio com a
SUTACO, proporcionado aos artes‚os do Municƒpio seu credenciamento junto a este
Šrg‚o. Ressaltou a necessidade de instala‡‚o de quebra-molas na Avenida Jo‚o de
Godoy Macedo, salientando que as obras nesta avenida n‚o foram autorizadas pelo
D.E.R. e que n‚o foram concluƒdas, alem de terem sido plantados pequenos coqueiros
em cima da cal‡ada, dificultando o trŽnsito de pedestres por aquele local. Em seguida,
parabenizou o vereador Robson pelas informa‡‰es que este vereador trouxe a
conhecimento de todos os demais acerca do andamento do processo licitatŠrio para
execu‡‚o das obras de manuten‡‚o da rodovia SP-247. Comentou tamb„m que recebeu
resposta do Comando da Polƒcia Militar do Estado de S‚o Paulo relativo a um
requerimento que enviou anteriormente a este Šrg‚o e que recebeu como resposta a
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alega‡‚o de que n‚o existe uma equipe de atendimento do telefone 190 no Municƒpio de
Bananal visto que as estatƒsticas recentes de atendimento n‚o justificam a instala‡‚o de
uma estrutura de atendimento no Municƒpio. Em rela‡‚o aos horˆrios de recreio das
escolas municipais, questionado em um outro requerimento enviado anteriormente ’
Prefeitura Municipal, disse que recebeu como resposta da Secretaria Municipal de
Educa‡‚o que estˆ analisando a possibilidade de alterar estes horˆrios. Com a palavra
vereadora ‹rika Tereza Coitinho Affonso falou sobre uma indica‡‚o feita ’ Exma. Sra.
Prefeita Municipal onde pede que se insira no DADE recursos necessˆrios para a reforma
do Centro Cultural, destacando que tal local n‚o estˆ em condi‡‰es adequadas de
receber eventos culturais no Municƒpio. Em seguida, comentou sobre a recorrente
necessidade de se mudar de local um ponto de —nibus que se localiza atualmente em
frente ’ casa da Sra. Beth, esposa do Sr. Carlinhos, no bairro Vila Bom Jardim, visto que
„ um local perigoso, onde vˆrias pessoas jˆ sofreram acidentes quando esperavam
—nibus, pois se encontra de frente a uma ladeira, onde descem vˆrios carros em alta
velocidade, correndo o risco de atropelar as pessoas que ali ficam esperando o —nibus
circular. Convidou, ainda, a todos os presentes e ouvintes a participarem da apresenta‡‚o
do coral musical da EMESP, no prŠximo sˆbado, bem como a prestigiarem o evento
teatral a se realizar no prŠximo domingo na Pra‡a Rubi‚o J•nior, referente ao Circuito
Cultural Paulista. Com a palavra vereador Luiz Maurƒcio Coutinho parabenizou todos os
romeiros da “XXIV Romaria Ciclƒstica Bananal X Aparecida” e aos romeiros da “XXXIII
Romaria Montada Bananal X Aparecida” destacando que tal evento jˆ virou tradi‡‚o no
Municƒpio de Bananal. Agradeceu ao Deputado Guilherme pela Emenda Parlamentar no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) liberada para o municƒpio de Bananal, a ser
empregada na Secretaria Municipal de Sa•de. Manifestou tamb„m seu apoio ’ vereadora
‹rika pela inser‡‚o do Municƒpio de Bananal no Circuito Cultural Paulista, propiciando ao
Municƒpio ser contemplado com diversos eventos nas ˆreas teatral, cultural e musical.
Com a palavra Vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que uma indica‡‚o
sua ’ Exma. Sra. Prefeita Municipal, feita hˆ algum tempo, foi recentemente atendida,
referente ’ necessidade de elimina‡‚o dos pombos que se proliferavam de forma
descontrolada no ambulatŠrio localizado perto da antiga cooperativa, ressaltando que o
problema mencionado na indica‡‚o foi solucionado pela Prefeitura Municipal. Disse
tamb„m que fez uma indica‡‚o recentemente ’ Prefeitura Municipal em rela‡‚o ’
necessidade de se instalar grades de prote‡‚o ou similares na ponte que liga o centro da
cidade ao Bairro NiterŠi, localizada perto da rodoviˆria, e que tal indica‡‚o foi atendida,
tendo sido informado pela Secretaria de Obras do municƒpio que em tal ponte foram
instaladas ripas de madeira para a prote‡‚o dos pedestres que transitam pela
mencionada ponte, minimizando o risco de queda e acidentes no local. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a prŠxima sess‚o ordinˆria dia 15 (quinze) de agosto 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, 01 de agosto de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos„ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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1€ Secretˆrio: __________________________________________
Vereadora ‹rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secretˆrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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