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ESTADO DE S€O PAULO

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 22 - 2014

ATA DA 22• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 13 DE MAR…O DE 2014. No dia
treze do m†s de mar‡o de dois mil e quatorze (13/03/2014), ˆs vinte horas, na Sala
Nobre da C‰mara Municipal de Bananal, sita ˆ Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51, nesta
cidade de Bananal, Estado de SŠo Paulo, realizou-se a Vig‹sima Segunda SessŠo
OrdinŒria desta Segunda SessŠo Legislativa, sob a Presid†ncia do Vereador Jos‹
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L•cia Helena
Nader Gon‡alves, Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŒria), „lvaro Luiz Nogueira Ramos, Žrika Tereza Coitinho
Affonso (1• SecretŒria), Robson do Amaral Rodrigues e Luiz Mauricio Coutinho
(Vice – Presidente). A ATA da sessŠo anterior foi aprovada sem restri‡•es. Ap•s a
chamada, havendo n•mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessŠo. Na sequ†ncia, procedeu-se a leitura das mat‹rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA MARIA APARECIDA
SOUZA DA COSTA: Requerimento n.€ 026/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, explicaƒ„es urgentes junto a Secretaria Municipal de Sa…de, devido a fatos
tristes que est‚o ocorrendo em nossa sa…de p…blica municipal; Moƒ‚o n.€ 027/2014= de
aplausos, a Exma. Sra. C†lia Le‚o, DD. Deputada Estadual, pela doaƒ‚o de duas
cadeiras de rodas para atender a Pastoral da Sa…de da Par‡quia Senhor Bom Jesus do
Livramento em Bananal; Moƒ‚o n.€ 028/2014= de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado
Federal Guilherme Mussi Ferreira e seu Assessor Parlamentar Jos† Pedro, pelo encontro
realizado em S‚o Jos† dos Campos-SP, na Cˆmara Municipal, discutindo o tema da
Campanha da Fraternidade 2014, sobre o Tr‰fico Humano; Moƒ‚o n.€ 029/2014= de
congratulaƒ„es, a todas as mulheres, pela comemoraƒ‚o do Dia Internacional da Mulher
no dia 08 de marƒo de 2014; Moƒ‚o n.€ 030/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Regiane Gonƒalves; Indicaƒ‚o n.€ 046/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
para junto a empresa VIVO TELECOMUNICAŠ‹ES, realizar instalaƒ‚o de orelh‚o ou
torre repetidora de sinal m‡vel na Serra da Bocaina em Bananal; VEREADORA ŽRIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 027/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, providŒncias urgentes quanto ao uso da estrada rural na localidade “Serra da
Carioca”; Requerimento n.€ 028/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c‡pia do
contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa vencedora do
Preg‚o 03/PMB/2014; Requerimento n.€ 029/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto ao t†rmino das obras na estrada rural do Rodriguinho;
Requerimento n.€ 030/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto a organizaƒ‚o do desfile da escolinha mirim no Carnaval 2014 de Bananal;
Requerimento n.€ 031/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto a “necessidade” de se abrir licitaƒ‚o a fim de “alugar microcomputadores”;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 032/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, realizaƒ‚o de estudos visando a implantaƒ‚o do E.J.A.
nos sert„es dos Coqueiros e da Prata em Bananal; Moƒ‚o n.€ 034/2014= de aplausos, ao
Bloco Unidos da Vila, pela bel•ssima apresentaƒ‚o no Carnaval 2014 em Bananal; Moƒ‚o
n.€ 035/2014= de aplausos, a Policia Civil e a Policia Militar de Bananal, pelo excelente
trabalho realizado no Carnaval 2014 em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 040/2014= solicita da
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

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de ponto de •nibus coberto na Praƒa Pedro
Ramos; Indicaƒ‚o n.€ 041/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
revitalizaƒ‚o e paisagismo ‘s margens do rio Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 042/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de nivelamento dos paralelep•pedos das ruas do
bairro “Fecha Porta”; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES:
Requerimento n.€ 033/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto a O.S. (Organizaƒ‚o Social) I.V.S. (Instituto Vale Sa…de); Requerimento n.€
034/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto as liberaƒ„es de
recursos do DADE – 2013/2014 e quais ser‚o as obras de 2014; Requerimento n.€
035/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal e do CONDEPHAAT, informaƒ„es
quanto ao Projeto do Pr†dio Solar Aguiar Valim, em Bananal-SP; Requerimento n.€
036/2014= solicita do Exmo. Sr. Presidente da Cˆmara Municipal da Estˆncia Tur•stica de
Bananal, a possibilidade de se realizar novamente audiŒncia p…blica referente ao Projeto
de Lei Complementar n.€ 02/2013; Moƒ‚o n.€ 036/2014= de aplausos, ao Bloco Unidos da
Vila, pela ‡tima apresentaƒ‚o no Carnaval 2014 de Bananal, contagiando ‘ todos com
muita alegria e entusiasmo; Moƒ‚o n.€ 037/2014= de aplausos, a Luis Roberto Vidal
(Dinga), Caio Mendes Andrade Silva e Franciele Coelho da Cruz, pelo imprescind•vel
apoio a bateria do Bloco Unidos da Vila; Moƒ‚o n.€ 038/2014= de aplausos, aos Blocos
“Unidos da Vila”, “Unidos da Palha”, “Nega Maluca”, “Piranhas”, “Laranjeiras”, “Ai Vov•” e
tamb†m a “Escolinha Mirim”, que se apresentaram no Carnaval 2014 de Bananal,
contagiando a todos com muita alegria; Moƒ‚o n.€ 039/2014= de aplausos, a Policia Civil
e a Policia Militar de Bananal, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval 2014 em
nossa cidade; Moƒ‚o n.€ 040/2014= de aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal, a
Secretaria Municipal de Sa…de, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e ao
Conselho Tutelar de Bananal, pelo sucesso do Carnaval 2014 em Bananal; Moƒ‚o n.€
041/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jenner Mois†s Xaud; Moƒ‚o n.€ 042/2014=
de pesar, pelo falecimento da Sra. Regiane Gonƒalves; VEREADOR JOSE EDUARDO
COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 037/2014= solicita da SABESP,
informaƒ„es sobre o andamento dos estudos para implantaƒ‚o dos serviƒos de esgoto no
distrito de Rancho Grande; Moƒ‚o n.€ 043/2014= de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado
Estadual Marco Aur†lio de Souza, pela liberaƒ‚o de Emendas para o munic•pio de
Bananal, uma no valor de R$150.000,00 e outra no valor de R$89.000,00; Indicaƒ‚o n.€
039/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de ponte sobre o rio
Carioba ap‡s o Cemit†rio do Rancho Grande; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Moƒ‚o n.€ 031/2014= de agradecimentos, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Jos† Luiz de
Franƒa Penna, pela apresentaƒ‚o junto ao Orƒamento Geral da Uni‚o de 2014, Emenda
Parlamentar no valor de R$260.000,00, e ainda pela doaƒ‚o de um ve•culo para atender o
Conselho Tutelar de Bananal; Moƒ‚o n.€ 032/2014= de congratulaƒ„es, a todas as
mulheres, pela comemoraƒ‚o do Dia Internacional da Mulher no dia 08 de marƒo de 2014;
Moƒ‚o n.€ 033/2014= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Bananal e toda sua
equipe, pela organizaƒ‚o do Carnaval 2014 em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 043/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza nas canalizaƒ„es de ‰guas pluviais
na parte alta do bairro da Palha; Indicaƒ‚o n.€ 044/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, aplicaƒ‚o de “mata-mato” em toda extens‚o do bairro da Palha e TimborŒ;
Indicaƒ‚o n.€ 045/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, deslocamento do
caminh‚o coletor de lixo urbano at† as proximidades da porteira do Sr. Jos† Andr†,
tamb†m nos dias de s‰bado; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o
n.€ 044/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Euz†bio da Silva; Moƒ‚o n.€ 045/2014=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Altino Rodrigues Cabral; Indicaƒ‚o n.€ 038/2014=
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solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de roƒada, capina e limpeza das ruas
Gabriela Teodoro, Pref. Washington L C Bruno, S‚o Francisco de Assis e Benedito de
Paula; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a
deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra: vereadora ’rika Tereza
Coitinho Affonso iniciou solicitando ‘ Assessoria da PresidŒncia que passassem um v•deo
para que todos os presentes pudessem assistir, referente ao problema do gado solto na
Serra da Carioca. Em seguida, leu a todos o teor do requerimento onde requer da PMB,
providŒncias urgentes quanto ao uso da estrada rural na localidade “Serra Da Carioca”.
Comentou tamb†m sobre um requerimento apresentado em que requer da PMB, c‡pia do
contrato celebrado entre a PMB e a empresa vencedora do preg‚o 03/2014. Disse
tamb†m que apresentou um requerimento onde requer da PMB, informaƒ„es quanto ao
t†rmino das obras na Estrada Rural Do Rodriguinho, ressaltando que fez este
requerimento a pedido dos moradores daquela localidade, que os mesmos alegaram que
as obras ainda n‚o foram conclu•das. Em seguida, comentou brevemente sobre um
requerimento onde requer da PMB, informaƒ„es quanto a organizaƒ‚o do desfile da
escolinha mirim no carnaval 2014 de Bananal, destacando que naquela ocasi‚o
presenciou cenas horrorosas, que as crianƒas n‚o entendem muita coisa, que se deve
respeitar isso, que algumas crianƒas foram impedidas de desfilar junto ‘ bateria por n‚o
estarem vestindo a roupa com o tema do enredo da escola mirim, que foi colocada uma
fita separando as crianƒas. Comentou tamb†m que, em consulta ao site oficial da
Prefeitura municipal de Bananal, constatou que est‰ havendo uma licitaƒ‚o, na
modalidade preg‚o, cujo objeto † a locaƒ‚o de computadores para a Administraƒ‚o
Municipal, que n‚o concorda com isso, que a Prefeitura deveria comprar estes
equipamentos, e n‚o aluga-los. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos
disse que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo falecimento do SR. Euz†bio Da Silva,
ocorrido recentemente, comentou tamb†m que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo
falecimento do SR. Altino Rodrigues Cabral, ocorrido recentemente. Disse que entrou com
uma indicaƒ‚o onde solicita serviƒos de roƒada, capina e limpeza das ruas Gabriela e
Prefeito W. Luiz, pois est‚o surgindo naquele local alguns bichos, como cobras, que
comunicou o Sr. Fumeiro sobre a necessidade destes serviƒos de limpeza nestas
localidades. Agradeceu ao Srs. Cid, Renatinho, Samisom pelos enfeites colocados no
Carnaval no centro do Munic•pio. Parabenizou a Exma. Sra. Prefeita Municipal pela
iluminaƒ‚o instalada na passarela que liga o Centro da cidade ao Bairro Niter‡i,
agradeceu aos Srs. Samisom e Cl‰udio Cabeludo pelas melhorias realizadas
recentemente em estradas rurais do Munic•pio de Bananal. Comentou tamb†m que as
obras do Bairro Rodriguinho est‚o quase prontas. Agradeceu ao Deputado Samuel
Moreira pela Emenda concedida ao Munic•pio no valor de R$ 150.000,00. Parabenizou os
blocos de carnaval, porem criticou o local do evento reservado como local de alimentaƒ‚o
dos foli„es. Por fim, comentou que vai solicitar a instalaƒ‚o de quebra-molas na avenida
Jo‚o Barbosa de Camargo, devido a alta velocidade dos ve•culos no local. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que est‰ ‘ disposiƒ‚o da equipe de obras
da prefeitura para ajuda-los na construƒ‚o da cerca para separar o gado da estrada rural
na Serra da Carioca, devido ao problema relatado pela vereadora ’rika no inicio desta
Sess‚o. Em seguida, disse que apresentou um requerimento onde requer da PMB,
realizaƒ‚o de estudos visando a implantaƒ‚o do E.J.A. nos sert„es dos Coqueiros e da
Prata. Em seguida, comentou sobre a Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao Bloco Unidos
Da Vila, pela bel•ssima apresentaƒ‚o no Carnaval 2014 de Bananal. Disse tamb†m que
apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos a Policia Civil e a Pol•cia Militar De Bananal, pelo
excelente trabalho realizado no Carnaval 2014 em Bananal. Comentou tamb†m que
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apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita da Prefeitura Municipal a construƒ‚o de ponto
de •nibus coberto na praƒa Pedro Ramos. Em seguida, agradeceu ao Sr. M‰rio,
propriet‰rio da Viaƒ‚o Penedo, por atender a um pedido seu referente ‘ extens‚o da linha
de •nibus at† o Bairro Cerˆmica. Disse tamb†m que apresentou uma indicaƒ‚o ‘
Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita serviƒos de revitalizaƒ‚o e paisagismo ‘s
margens do Rio Bananal. Por fim, comentou que apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Prefeitura
Municipal de Bananal em que solicita serviƒos de nivelamento dos paralelep•pedos das
ruas do Bairro “Fecha Porta”. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves
comentou que apresentou um requerimento onde requer da PMB, informaƒ„es quanto a
Organizaƒ‚o Social I.V.S. (Instituto Vale Sa…de), questionando se esta OS tem cadastro
no Minist†rio da Sa…de e destacando que apresentar‰ emendas ‘ Lei da OS para que a
mesma possa funcionar melhor. Em seguida, comentou tamb†m que apresentou um
requerimento em que requer da PMB, informaƒ„es quanto as liberaƒ„es de recursos do
DADE – 2013/2014 e quais ser‚o as obras de 2014, ressaltando que se deve facilitar o
investimento no Munic•pio para que haja um crescimento sustent‰vel da economia da
cidade. Disse tamb†m que apresentou um requerimento em que requer da PMB e do
CONDEPHAAT, informaƒ„es quanto ao projeto do pr†dio Solar Aguiar Valim. Comentou
que o Plano Diretor ir‰ mudar muita coisa na vida dos cidad‚os bananalenses, e que por
isso, apresentou um requerimento onde requer do presidente da Cˆmara Municipal de
Bananal, a possibilidade de se realizar novamente audiŒncia p…blica referente ao Projeto
De Lei Complementar n.€ 02/2013, pela Comiss‚o Permanente De Sa…de, Educaƒ‚o,
Cultura, Lazer E Turismo da Cˆmara Municipal. Em aparte, vereador Luiz Maur•cio disse
que a referida AudiŒncia P…blica foi bastante divulgada e que infelizmente a populaƒ‚o
n‚o se interessou em participar. Em seguida, vereadora L…cia comentou sobre o mau
cheiro dos banheiros qu•micos instalados no Carnaval de Bananal, repudiando esta
atitude da Administraƒ‚o Municipal de se instalar os referidos banheiros pr‡ximo ‘
pastelaria e de outros estabelecimentos, que o mau cheiro incomodou bastante quem
estava nestes locais. Em aparte, o vereador Martins disse que esteve em uma reuni‚o
junto com empres‰rios locais, poucos dias antes do carnaval, que os mesmos solicitaram
da Prefeitura Municipal que estes banheiros qu•micos n‚o fossem instalados pr‡ximos
aos seus estabelecimentos comerciais, mas que tal pedido n‚o foi atendido. Continuando,
vereadora L…cia elogiou a seguranƒa no carnaval, comentando sobre a Moƒ‚o de
Aplausos apresentada a Policia Civil e a Pol•cia Militar De Bananal, pelo excelente
trabalho realizado com seriedade, profissionalismo, dedicaƒ‚o e responsabilidade,
proporcionando a n‡s bananalenses, nossas fam•lias e turistas, um Carnaval 2014 com
total seguranƒa. Em seguida, comentou que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos ao
Bloco Unidos Da Vila, pela ‡tima apresentaƒ‚o no Carnaval 2014 de Bananal, ressaltando
que n‚o h‰ ajuda por parte da Prefeitura Municipal aos Blocos de Carnaval de Bananal.
Comentou tamb†m que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo falecimento do SR.
Jenner Mois†s Xaud, ocorrido recentemente. Por fim, sugeriu uma reuni‚o entre os
moradores da Serra da Carioca com a Comiss‚o Permanente De Planejamento, Uso,
Ocupaƒ‚o E Parcelamento Do Solo da Cˆmara Municipal para tentar resolver o problema
da falta de cerca e do gado solto naquela localidade. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que n‚o apresentou nenhum requerimento ou moƒ‚o, que estava
com problemas em sua impressora e n‚o p•de imprimir seus requerimentos e n‚o os
trouxe para a Sess‚o, mas parabenizou a organizaƒ‚o do carnaval de Bananal, os blocos,
que o bloco das piranhas est‰ crescendo cada vez mais, que † dif•cil organizar, mas foi
muito bom, agradeceu a seguranƒa proporcionada pela Policia Militar e pela Policia Civil.
Parabenizou o Bloco da Palha, pelo segundo ano de participaƒ‚o no carnaval, ao Bloco
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Laranjeiras, pela primeira participaƒ‚o no Carnaval. Disse que apresentar‰ na pr‡xima
Sess‚o um requerimento sobre o ISS, referente a arrecadaƒ‚o de ISS pela empresa
Souza Compec, pois a mencionada empresa est‰ recolhendo apenas 2%, quando o
correto seria 5% de al•quota do mencionado imposto. Comentou tamb†m que apresentar‰
um requerimento ‘ Prefeitura Municipal solicitando informaƒ„es sobre quais convŒnios o
Munic•pio assinou recentemente com o Governo do Estado de S‚o Paulo. Em aparte,
vereadora ’rika comentou que no pr‡ximo dia 24 de marƒo, a Exma Sra. Prefeita
municipal estar‰ em S‚o Paulo assinando todos os convŒnios pendentes. Em aparte,
vereadora L…cia disse que a d•vida efetiva da Prefeitura Municipal, no inicio de 2013, era
de R$30mil a R$40mil, e n‚o de R$2milh„es. Em parte, vereadora ’rika disse que a
verba do DADE n‚o chega ‘s instancias paulistas, se elas possu•rem pendencias com
convŒnios. Por fim, vereador Robson comentou que apoia a doaƒ‚o de terreno da
Prefeitura Municipal para a implantaƒ‚o de um polo industrial em Bananal, incentivando a
instalaƒ‚o de pequenas empresas de costura, com o objetivo de gerar emprego e renda
para o Munic•pio de Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que recebeu uma resposta da Exma Sra. Prefeita Municipal em relaƒ‚o ‘ instalaƒ‚o
de port‚o na escola Zen‡bia, bem como a disponibilizaƒ‚o de um porteiro na referida
escola. Em aparte, vereadora ’rika comentou que somente o port‚o foi concedido, mas o
porteiro ainda n‚o. Em aparte, vereadora L…cia questionou que se as outras escolas
possuem, porque apenas a escola Zen‡bia n‚o possui. Continuando, vereadora Maria
Aparecida disse que apresentou um requerimento onde requer da PMB, explicaƒ„es
urgentes junto a Secretaria Municipal De Sa…de, devido a fatos tristes que est‚o
ocorrendo em nossa sa…de p…blica municipal, como o aborto ocorrido recentemente em
uma gestante moradora de Bananal, e que esta situaƒ‚o j‰ ocorreu tamb†m com outras
pessoas. Por fim, comentou sobre uma Moƒ‚o de aplausos apresentada A Exma. Sra.
C†lia Le‚o, DD. Deputada Estadual, pela doaƒ‚o de duas cadeiras de rodas para atender
a Pastoral da Sa…de da Par‡quia Senhor Bom Jesus do Livramento em Bananal. Com a
palavra vereador Luiz Maur•cio Coutinho disse que participou de uma reuni‚o no conselho
da Sa…de, que mais trŒs m†dicos vir‚o para atuarem em Bananal, sendo um no Bairro da
Palha, outro no Bairro da Vila Bom Jardim e mais um no Distrito de Rancho Grande,
visando dar mais apoio ao PFS. Comentou que † favor‰vel ‘ colocaƒ‚o de um
vigilante/porteiro na escola Zen‡bia, porque nas outras escolas j‰ possuem. Comentou,
em seguida, sobre uma Moƒ‚o de Congratulaƒ„es apresentada a todas as mulheres, pela
comemoraƒ‚o do Dia Internacional da Mulher no dia 08 de marƒo de 2014. Em seguida,
comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o de Agradecimento apresentada ao Exmo. sr.
Jos† Luiz De Franƒa Penna, DD. Deputado Federal, pela apresentaƒ‚o junto ao
Orƒamento Geral da Uni‚o de 2014, Emenda Parlamentar no valor de R$260.000,00
visando a infraestrutura do munic•pio de Bananal. Disse tamb†m que apresentou uma
indicaƒ‚o onde solicita serviƒos de limpeza nas canalizaƒ„es de ‰guas pluviais na parte
alta do Bairro Da Palha. Comentou tamb†m que apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Prefeitura
Municipal em que solicita deslocamento do caminh‚o coletor de lixo urbano at† as
proximidades da porteira do SR. Jos† Andr†, tamb†m nos dias de s‰bado. Agradeceu a
participaƒ‚o de todos os blocos no carnaval de Bananal, agradeceu a vereadora ’rika
pelo requerimento apresentado referente ao problema enfrentado pelos moradores da
Serra da carioca e agradeceu a vereadora L…cia pela ideia e sugest‚o de se fazer uma
reuni‚o com os moradores daquela localidade a fim de se tentar sanar o problema. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que se assustou com a Moƒ‚o de Pesar
apresentada pela vereador “lvaro, referente ao falecimento do Sr. Euz†bio, pois n‚o
sabia deste falecimento, que conhecia bem o falecido e infelizmente n‚o p•de
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comparecer ao seu enterro, pois n‚o tinha conhecimento do falecimento. Disse que apoia
a vereadora ’rika no requerimento apresentado referente ao problema enfrentado pelos
moradores na Serra da Carioca, que a estrada para chegar at† a localidade sempre foi
p…blica, mas que se n‚o for p…blica, ela deve ser transformada em p…blica, inclusive
dando nome a ela e que se a estrada † p…blica, n‚o pode haver uma porteira nela e o
gado solto deve ser cercado. Em aparte vereadora L…cia questionou se o local † uma
servid‚o, sendo respondido pelo vereador Osvaldo que n‚o tem conhecimento.
Prosseguindo, vereador Osvaldo elogiou o trabalho realizado no carnaval pela AmoVale
em relaƒ‚o a coleta de lixo na Serra da Bocaina. Em seguida, agradeceu ‘ Prefeitura
Municipal de Bananal, na pessoa do Sr. Djalma pela lixeira instalada no entroncamento do
Turvo, Quadro, Dois Retiros e Indai‰. Disse que concorda com os demais vereadores
quanto ‘s Moƒ„es apresentadas ao Carnaval de Bananal, que n‚o esteve neste Carnaval
pois estava precisando descansar, que os blocos animam bastante o Carnaval e que
tamb†m n‚o concorda com os banheiros qu•micos instalados durante o evento, devido ao
mau cheiro que produzem. Por fim, comentou brevemente sobre o mau atendimento que
os m†dicos p…blicos prestam em Bananal, ressaltando que esta situaƒ‚o tem de mudar,
os m†dicos devem atender melhor as pessoas na rede p…blica de sa…de do Munic•pio.
Com a palavra vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou um
requerimento onde solicita da Sabesp informaƒ„es sobre o andamento dos estudos para
implantaƒ‚o dos serviƒos de esgoto no Distrito de Rancho Grande. Em seguida,
comentou que apresentou uma Moƒ‚o de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado Estadual
Marco Aur†lio de Souza, pela liberaƒ‚o de Emendas para o Munic•pio de Bananal, uma
no valor de R$150.000,00, para a construƒ‚o da Capela Mortu‰ria de Ranho Grande, e
outra no valor de R$89.000,00, para a aquisiƒ‚o de uma ambulˆncia para a Secretaria de
Sa…de Municipal. 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. Em seguida foi feita a leitura da
PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual n‚o constaram Projetos de Leis. Ato cont•nuo,
determinou o Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICAŠ‹ES PESSOAIS,
tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as). Com a palavra
vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que em relaƒ‚o ‘ Licitaƒ‚o para a locaƒ‚o
de computadores, realizada pela Prefeitura Municipal de Bananal, acha esta situaƒ‚o um
absurdo, principalmente quanto ao valor, que o Munic•pio poderia comprar estes
computadores ou utilizar em outras ‰reas que est‚o precisando mais, como a Sa…de, pois
a Educaƒ‚o j‰ possui muitos computadores e n‚o precisa destes que ser‚o alugados.
Comentou tamb†m brevemente sobre uma Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo falecimento
da SRA. Regiane Gonƒalves, ocorrido recentemente. Com a palavra a vereadora L…cia
Helena Nader Gonƒalves disse que concorda com as colocaƒ„es feitas pela vereadora
’rika com relaƒ‚o ‘ licitaƒ‚o realizada pela Prefeitura Municipal de Bananal para a
locaƒ‚o de computadores. Comentou tamb†m que a ‰rea de lazer Ivani Barbosa est‰
necessitando urgente de reforma, principalmente nas quadras, sendo necess‰ria a
instalaƒ‚o de telas de proteƒ‚o. Comentou tamb†m que devido a compromissos pessoais,
n‚o poder‰ comparecer ‘ reuni‚o com o Deputado Fernando Capez, que se realizar‰ nos
pr‡ximos dias. Em seguida, agradeceu ‘ Exma Sra. Prefeita Municipal pela instalaƒ‚o de
novos quebra-molas, na chegada da cidade, bem como no bairro Paulo Macedo,
destacando a importˆncia da instalaƒ‚o destes quebra-molas para a seguranƒa dos
moradores daquela localidade. Disse tamb†m que ir‰ fazer um requerimento endereƒado
‘ Colitur, empresa concession‰ria da linha de •nibus rodovi‰rio que liga Bananal a Barra
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Mansa, solicitando melhorias na qualidade dos ve•culos (•nibus) utilizados pela empresa.
Comentou tamb†m sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada a Luis Roberto Vidal
(Dinga), Caio Mendes Andrade Silva e Franciele Coelho da Cruz, pelo imprescind•vel
apoio a bateria do Bloco Unidos da Vila. Disse, ainda, que concorda com as colocaƒ„es
do vereador Osvaldo, em relaƒ‚o ao mau atendimento prestado pelos m†dicos da rede
p…blica de sa…de em Bananal. Por fim, parabenizou todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher comemorado recentemente. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues sugeriu que se realizasse em Bananal um campeonato de parapente,
atrav†s da Secretaria Municipal de esportes, ressaltando a importˆncia da realizaƒ‚o
deste tipo de evento no Munic•pio, que pode ser feito atrav†s da apresentaƒ‚o de um
Projeto junto ‘ Prefeitura Municipal de Bananal. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa iniciou parabenizando todas as mulheres pelo Dia
internacional da Mulher, ocorrido recentemente. Disse que esteve junto com o vereador
Luiz Mauricio na reuni‚o sobre o tema do tr‰fico humano, ressaltando que este tema
tamb†m † o da Campanha da Fraternidade neste ano de 2014. Parabenizou o Sr.
Totonho pela organizaƒ‚o do Bloco da Vila no carnaval de 2014 em Bananal. Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira comentou brevemente sobre a necessidade de se
consertar os buracos existentes na rodovia estadual SP-68, principalmente no trecho
entre o Munic•pio de S‚o Jos† do Barreiro e Formoso, onde em determinado local existe
um grande buraco que j‰ provocou alguns acidentes com ve•culos que trafegavam pelo
local. Por fim, parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher,
comemorado recentemente. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
comentou que ainda n‚o recebeu da empresa Elektro S/A as respostas a alguns de seus
requerimentos. Em seguida, agradeceu ‘ Prefeitura Municipal de Bananal pela colocaƒ‚o
de esc‡ria no ponto de •nibus na localidade conhecida com Espanhol. Parabenizou ‘s
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher ocorrido recentemente. Com a palavra
Vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que n‚o apresentou nesta Sess‚o Ordin‰ria,
mas ir‰ apresentar na pr‡xima uma moƒ‚o de Pesar pelo falecimento do Sr. Mazinho
Cajuca, ocorrido recentemente. Em seguida, disse que ir‰ falar com o Fumeiro,
funcion‰rio da Prefeitura Municipal de Bananal, para que o mesmo possa agilizar o
atendimento do pedido de limpeza no Bairro da Palha. Disse que esteve recentemente
com o funcion‰rio Djalma, da Prefeitura municipal e o parabenizou pela instalaƒ‚o da
lixeira ecol‡gica lixeira instalada no entroncamento do Turvo, Quadro, Dois Retiros e
Indai‰. Por fim, parabenizou todas as mulheres pela comemoraƒ‚o do dia internacional da
Mulher, ocorrido recentemente. Com a palavra vereador Luiz Maur•cio Coutinho disse que
esteve recentemente junto com a vereadora Maria Aparecida na reuni‚o no Munic•pio de
S‚o Jos† dos Campos, em que o assunto abordado foi o tr‰fico humano. Em seguida, fez
breves coment‰rios sobre os falecimentos de Regiane Gonƒalves, Euz†bio da Silva e do
Senhor Mazinho Cajuca, todos ocorridos recentemente no Munic•pio de Bananal.
Comentou tamb†m que apresentar‰ na pr‡xima Sess‚o uma indicaƒ‚o solicitando da
Prefeitura Municipal de Bananal a instalaƒ‚o de um bebedouro no Necrot†rio Municipal,
pois as pessoas que utilizam o local para velarem os corpos de seus familiares n‚o tem
onde beber ‰gua, sendo obrigados a comprarem nos estabelecimentos comerciais
vizinhos ao cemit†rio municipal. Parabenizou os trabalhos realizados durante o Carnaval
pela Associaƒ‚o Amovale, em relaƒ‚o ‘ coleta de lixo e ‘ preservaƒ‚o ambiental na Serra
da Bocaina. Por fim, parabenizou a todas as mulheres bananalenses pelo Dia
Internacional da Mulher ocorrido recentemente e parabenizou tamb†m pelo Bloco de
Carnaval do Bairro da Palha, pela primeira participaƒ‚o no Carnaval de Bananal. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores
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(as) Vereadores (as) para a pr‡xima sess‚o ordin‰ria dia 27 (vinte e sete) de marƒo de
2014, 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, 13 de marƒo de 2014.

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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