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

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 28 - 2014

ATA DA 28• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014. No dia
dez do m…s de junho de dois mil e quatorze (10/06/2014), †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 Vig‰sima Oitava Sessˆo
OrdinŠria desta Segunda Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L‹cia Helena
Nader GonŒalves, Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŠria), •rika Tereza Coitinho Affonso (1• SecretŠria),
Robson do Amaral Rodrigues, Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente) e „lvaro
Luiz Nogueira Ramos. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restriŒŽes. Ap•s
a chamada, havendo n‹mero 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 OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.€ 100/2014= solicita da Vigilƒncia Sanit„ria Municipal, inspe…‚o nas
resid†ncias ribeirinhas ao c‡rrego Antˆnio Siqueira, dado o mal cheiro que dele exala;
Requerimento n.€ 101/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cal…amento da rua
Uirapuru, no bairro Paulo Macedo; Indica…‚o n.€ 145/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi…os de limpeza e conserva nas canaletas de coleta de „guas pluviais na
Escadaria Santinho Rosa, na Boa Esperan…a; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 102/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa…‰es quanto ao atual cart‚o alimenta…‚o dos funcion„rios pŠblicos do
Poder Executivo Municipal, quanto a sua operacionaliza…‚o; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 103/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa…‰es quanto ao dep‡sito de entulhos na rua Antˆnio A. Rodrigues Leite
na Cerƒmica; Indica…‚o n.€ 141/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instala…‚o de 6 bancos em Rancho Grande, em frente a Igreja Cat‡lica, na “parte baixa”,
nas proximidades do ponto dos correios; Indica…‚o n.€ 142/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala…‚o de cƒmeras em pontos estrat•gicos de Bananal e Rancho
Grande; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 104/2014= solicita
da Secretaria Municipal de SaŠde, informa…‰es quanto ao controle do mosquito aedes
aegypti (dengue) em nosso municŽpio; VEREADORA L•CIA HELENA NADER
GON‘ALVES: Requerimento n.€ 105/2014= requer do Exmo. Sr. Deputado Federal Jos•
Ricardo Alvarenga Tripoli, interven…‚o junto as operadoras CLARO, TIM e VIVO, no
sentido de atender as solicita…‰es dos Requerimentos 114/13, 135/13, 136/13 e 050/14;
Requerimento n.€ 106/2014= solicita da SABESP Local, informa…‰es quanto a instala…‚o
da rede de „gua e esgoto no bairro Recanto Verde em Bananal-SP; Mo…‚o n.€ 100/2014=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Benedito Valentim Bastos; Mo…‚o n.€ 101/2014= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Frausino Mariano; VEREADOR „LVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Mo…‚o n.€ 097/2014= de aplausos, a Ilma. Sra. Marijane Ap. do
Nascimento, DD. Diretora da E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P. FERREIRA" e sua equipe,
pelos relevantes servi…os prestados na referida escola; Mo…‚o n.€ 098/2014= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Benedito Valentim Bastos; Indica…‚o n.€ 139/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza…‚o de funcion„rio permanente para manter os
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servi…os de capina, limpeza e conserva…‚o do cemit•rio do distrito de Rancho Grande;
Indica…‚o n.€ 140/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de reforma
urgente na passarela que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a rua Antonio A Rodrigues
Leite, na Cerƒmica; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Mo…‚o n.€
099/2014= de agradecimento, aos servidores pŠblicos municipais da saŠde, pelos
relevantes servi…os prestados aos munŽcipes; Indica…‚o n.€ 143/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, estudos visando a constru…‚o de algumas casas populares no
“terreno da SAB”, na Vila Bom Jardim; Indica…‚o n.€ 144/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, disponibiliza…‚o de funcion„rios a fim de orientar os motoristas para
n‚o deixarem seus veŽculos estacionados nas ruas que ser‚o enfeitadas para a prociss‚o
de Corpus Christi; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Mo…‚o n.€ 102/2014=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Benedito Valentim Bastos; Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das mo…‰es apresentadas sujeitos a delibera…‚o nesta fase da sess‚o,
solicitou e fez uso da palavra: Vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves iniciou suas
palavras comentando sobre um requerimento apresentado onde requer, nos termos
regimentais, seja oficiada ao ILMO. SR. DOUGLAS JOS‘ GUEDES GUARIZZI, DD.
GERENTE LOCAL DA SABESP, solicitando informa…‰es quanto a instala…‚o da rede de
„gua e esgoto no bairro Recanto Verde em Bananal-SP. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento onde requer, nos termos regimentais, seja oficiada ao
EXMO. SR. JOS‘ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, DD. DEPUTADO FEDERAL,
solicitando interven…‚o junto as operadoras CLARO, TIM e VIVO, no sentido de atender
as solicita…‰es dos Requerimentos 114/2013, 135/2013, 136/2013 e 050/2014, todos
sobre instala…‚o de torre repetidora de sinal m‡vel. Disse tamb•m que apresentou uma
“MO’“O DE PESAR”, pelo falecimento do SR. BENEDITO VALENTIM BASTOS, ocorrido
recentemente. Comentou tamb•m que apresentou uma “MO’“O DE PESAR”, pelo
falecimento do SR. FRAUSINO MARIANO, ocorrido recentemente. Disse que recebeu um
Sedex do Sr. Luiz Fernando Guimar‚es, Supervisor da empresa Sabesp, informa…‰es de
que ser„ feito um trabalho de desassoreamento na lagoa da Esta…‚o de Tratamento de
Esgoto do Bairro Cerƒmica, que ser„ feita uma limpeza e muitos investimentos neste
local, agradeceu ao gerente da Sabesp de Bananal, Sr. Douglas, ” Sr• Dilma, Presidente
da Sabesp por estes trabalhos que em breve ser‚o iniciados na Esta…‚o de tratamento de
Esgotos de Bananal. Disse que n‚o • contra o loteamento que ser„ realizado no Bairro
Cerƒmica, mas deve-se atentar para o fato de que as ruas do mencionado loteamento
devem possuir ruas com uma largura mŽnima para que possam ser implantadas cal…adas
para os pedestres. Disse ainda, que os requerimentos relativos ao sensu imobili„rio do
Distrito de Rancho Grande ser‚o apresentados na pr‡xima Sess‚o Ordin„ria. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que apresentou um requerimento em que solicita
cal…amento da Rua Uirapuru, no Bairro Paulo Macedo, ressaltando que se trata de uma
rua estreita, com cerca de 50 metros de comprimento, com caracterŽstica Žngreme, ligando
a SP-68 at• pr‡ximo ao leito do rio Bananal, contudo • de uma importƒncia imensa para
muitos moradores que a circundam por ambos os lados, pois • a Šnica que corta a parte
mais habitada do Bairro. Em seguida, comentou brevemente sobre um requerimento em
que solicita inspe…‚o da vigilƒncia sanit„ria do MunicŽpio nas resid†ncias ribeirinhas ao
c‡rrego Antˆnio Siqueira, dado o mal cheiro que dele exala, destacando que esta mesma
solicita…‚o foi feita ” Sabesp, contudo a empresa respondeu ” esta Casa que todas as
resid†ncias ribeirinhas est‚o ligadas ” coleta de esgotos para tratamento, pelo que
afirmou, atrav•s de seu representante nesta cidade, que estar„ solŽcita, por meio de seus
funcion„rios, a acompanhar o trabalho da equipe de vigilƒncia sanit„ria do MunicŽpio, nas
resid†ncias. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou
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um requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a EXMA. SRA.
PREFEITA MUNICIPAL MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, solicitando
informa…‰es quanto ao dep‡sito de entulhos na rua Antˆnio A. Rodrigues Leite, na
Cerƒmica, se a Prefeitura Municipal de Bananal est„ recolhendo o entulho da cidade e
depositando na rua citada acima e por quais motivos, os moradores da citada rua est‚o
indignados com esse dep‡sito de entulhos no local. Em seguida, comentou tamb•m sobre
uma indica…‚o apresentada, onde indica a ExcelentŽssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se instalar 6 (seis) bancos no distrito de Rancho Grande, em frente
a Igreja Cat‡lica, na “parte baixa”, nas proximidades do ponto dos correios, os moradores
pedem a instala…‚o desses bancos, os quais proporcionariam um descanso as pessoas e
tamb•m um meio de lazer, pois idosos usam os bancos para conversar, crian…as e jovens
para se reunirem, etc. Comentou tamb•m sobre uma indica…‚o apresentada em que
indica a ExcelentŽssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar
cƒmeras em pontos estrat•gicos da cidade de Bananal e no distrito de Rancho Grande.
Este pedido foi feito por v„rios moradores e comerciantes de nossa cidade. A instala…‚o
dessas cƒmeras dar„ mais seguran…a a toda popula…‚o, pois ultimamente estamos tendo
diversas ocorr†ncias de danos pela madrugada, ficando muito difŽcil a identifica…‚o dos
autores, por isso pe…o de Vossa Excel†ncia uma aten…‚o especial no pedido.
Recentemente em Rancho Grande teve ocorr†ncias com rela…‚o a roubo e sem essas
cƒmeras o trabalho da polŽcia fica comprometido, e o Poder Executivo Municipal tem a
obriga…‚o de tamb•m zelar pela seguran…a assim como exemplo em diversas cidades
brasileiras, ajudando muito o trabalho de investiga…‚o. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso disse que n‚o apresentou nenhum requerimento nesta Sess‚o
Ordin„ria em considera…‚o ao funcion„rio da Cƒmara Municipal, Sr. Rafael, que • o
respons„vel por digitar os requerimentos e que passou recentemente por uma cirurgia e
ainda est„ em recupera…‚o. Comentou que apresentou uma “MO’“O DE PESAR”, pelo
falecimento do SR. BENEDITO VALENTIM BASTOS, popularmente conhecido como “SR.
DIT“O”, ocorrido recentemente. Em seguida, elogiou o vereador Martins pela indica…‚o
da instala…‚o dos bancos no Distrito de Rancho Grande, tendo em vista que parte da
Academia ao Ar Livre que vir„ para o MunicŽpio de Bananal ser„ instalada neste Distrito e
beneficiar„ os moradores daquele local. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa disse que apresentou uma MO’“O DE AGRADECIMENTO AOS SERVIDORES
P•BLICOS MUNICIPAIS DA SA•DE, pelos relevantes servi…os prestados aos munŽcipes,
sempre com dedica…‚o, profissionalismo, seriedade e principalmente, muito amor. Com a
palavra vereador Luiz MaurŽcio Coutinho iniciou suas palavras agradecendo ” Deus por
ter sobrevivido a um recente acidente de carro. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento ” Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita, nos termos regimentais,
seja oficiada a ILMA. SRA. SARAH OLIVEIRA CARVALHO BRUNO, solicitando
informa…‰es quanto ao controle do mosquito aedes aegypti (DENGUE) em nosso
municŽpio, ressaltando que todos os dias somos surpreendidos em reportagens televisivas
locais sobre esse assunto, uma doen…a que hoje se tornou uma grande preocupa…‚o em
diversos municŽpios do Vale do ParaŽba, por isso a popula…‚o de Bananal est„
preocupada e nos questionam a todo o momento sobre isso. Disse tamb•m que no Šltimo
dia 05 de junho, foi comemorado no MunicŽpio o Dia do Meio Ambiente, com a realiza…‚o
de diversos eventos nas escolas municipais. Comentou tamb•m sobre a castra…‚o de
animais realizada pela Prefeitura Municipal e que ainda continua sendo feita no mesmo
local (escola Nogueira Cobra). Disse tamb•m que o Deputado Padre Afonso esteve
recentemente no MunicŽpio de Bananal, que o mesmo • uma pessoa bastante envolvida
com a quest‚o da saŠde em nossa regi‚o. Com a palavra vereador –lvaro Luiz Nogueira
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Ramos iniciou suas palavras desejando uma boa recupera…‚o ao funcion„rio da Cƒmara
Municipal, Sr Rafael, pela recente cirurgia que este funcion„rio passou. Em seguida,
comentou brevemente sobre uma MO’“O DE APLAUSOS A ILMA. SRA. MARIJANE
APARECIDA DO NASCIMENTO, DD. DIRETORA DA E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P.
FERREIRA" E TODA SUA EQUIPE, pelos relevantes servi…os prestados na referida
escola, sempre com dedica…‚o, profissionalismo, seriedade e muito amor. Gostaria,
atrav•s desta singela homenagem, deixar registrado nos anais da Casa meus sinceros
aplausos a Professora Marijane e aos funcion„rios da E.M.E.F. "PROF.• ZEN•BIA P.
FERREIRA", que fazem o possŽvel para atender da melhor maneira as necessidades da
escola. Em aparte, vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que concorda
com esta Mo…‚o apresentada pelo vereador –lvaro e que tamb•m quer assina-la.
Continuando suas palavras, vereador –lvaro disse que apresentou uma “MO’“O DE
PESAR”, pelo falecimento do SR. BENEDITO VALENTIM BASTOS, ocorrido
recentemente. Comentou tamb•m sobre uma indica…‚o apresentada a ExcelentŽssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se disponibilizar um funcion„rio
permanente para manter os servi…os de capina, limpeza e conserva…‚o do Cemit•rio do
distrito de Rancho Grande. A popula…‚o de Rancho Grande pede com urg†ncia a
disponibiliza…‚o deste funcion„rio, pois o cemit•rio da localidade est„ necessitando dessa
manuten…‚o permanentemente. Disse tamb•m que apresentou uma indica…‚o onde
solicita ” ExcelentŽssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar
servi…os de reforma na passarela de metal que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a rua
Antˆnio A Rodrigues Leite na Cerƒmica. A referida passarela encontra-se em prec„rias
condi…‰es, oferecendo risco aos pedestres que transitam pelo local diariamente,
principalmente crian…as e idosos, pois a passarela est„ com buracos em seu piso, grades
laterais faltando, ou seja, se deteriorando. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que no m†s de mar…o fez um requerimento ” Sabesp
questionando esta empresa sobre a quest‚o da implanta…‚o da rede de esgoto no Distrito
de Rancho Grande e que recebeu recentemente a resposta a este requerimento, sendo
informado que a Sabesp j„ iniciou o procedimento de licita…‚o para a escolha da empresa
que realizar„ esta obra, cujo inŽcio est„ previsto para o inŽcio do m†s de julho deste ano
de 2014, com dura…‚o aproximada de 180 dias. 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 constou: Projeto
de Lei n€ 06, de 24 de abril de 2014 – “Obriga os propriet„rios de im‡veis com edifica…‚o
a aderir ” rede de esgoto da Companhia de Saneamento B„sico do Estado de S‚o Paulo,
e d„ outras provid†ncias”; Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 14 de maio de 2014 –
“Disp‰e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao Sr. Laerte
Andrade Silva” (AUTORA: VEREADORA ERIKA TEREZA C. AFFONSO); Projeto de
Decreto Legislativo n€ 05, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo
de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Jos• Domingues Nogueira”. (Autora: Vereadora L•CIA
HELENA NADER GON’ALVES); Projeto de Decreto Legislativo n€ 06, de 19 de maio de
2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Luiz Vital
Grande”. (Autor: Vereador LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA); Projeto de Decreto
Legislativo n€ 07, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo de
Cidad‚o Bananalense ao Sr. Waldir Alves da Silva”. (Autor: Vereador LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA); Projeto de Decreto Legislativo n€ 09, de 21 de maio de 2014 –
“Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Deputado Estevam
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Galv‚o”. (Autora: Vereadora L•CIA HELENA NADER GON’ALVES); Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 06, de 24 de abril de 2014 – “Obriga os propriet„rios de
im‡veis com edifica…‚o a aderir ” rede de esgoto da Companhia de Saneamento B„sico
do Estado de S‚o Paulo, e d„ outras provid†ncias”, solicitou e fez uso da palavra
Vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves disse que este projeto de Lei em discuss‚o
vem de encontro ao problema relatado pelo Vereador Osvaldo, com rela…‚o ”
necessidade de regulariza…‚o da coleta de esgoto no MunicŽpio de Bananal e que, por
isso, • favor„vel ” aprova…‚o deste projeto de lei. Com a palavra vereador Osvaldo
Ferreira disse que este Projeto de Lei obriga os moradores do MunicŽpio de Bananal a
fazerem a liga…‚o de seus esgotos ” rede da empresa Sabesp, ressaltando que a Sabesp
infelizmente n‚o realiza de forma adequada este tratamento de esgoto. Disse que o artigo
1€ do Projeto de Lei em discuss‚o obriga apenas os im‡veis que est‚o localizados em
ruas beneficiadas pela rede pŠblica de esgoto, dessa forma o Bairro recanto Verde, que
n‚o possui rede pŠblica de esgoto da Sabesp, n‚o ser„ abrangido por esta lei. Disse que
o projeto de Lei em discuss‚o • bom, est„ relacionado ” quest‚o de saŠde pŠblica e que
por isso, • favor„vel ” aprova…‚o. Em aparte, vereadora LŠcia disse que este Projeto de
Lei beneficia principalmente a popula…‚o de baixa renda. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso disse que a Sabesp deixa muito a desejar no MunicŽpio de
Bananal com rela…‚o ao tratamento de esgoto. Que percebe no seu bairro esta situa…‚o
de saŠde pŠblica, pois v† esgoto sendo despejado no Rio Bananal, sem ser devidamente
tratado pela Sabesp. Disse que o Projeto de Lei em discuss‚o • bom, que ir„ beneficiar
muitas famŽlias, mas certamente ir„ encarecer a conta de „gua, pois a Sabesp cobra uma
tarifa de esgoto junto com a conta de „gua. Por fim, disse ser favor„vel ” aprova…‚o do
Projeto de Lei. Colocado em vota…‚o o Projeto de Lei n€ 06, de 24 de abril de 2014 –
“Obriga os propriet„rios de im‡veis com edifica…‚o a aderir ” rede de esgoto da
Companhia de Saneamento B„sico do Estado de S‚o Paulo, e d„ outras provid†ncias”,
foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 04, de 14 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do Diploma da
Ordem do M•rito Municipal ao Sr. Laerte Andrade Silva” (AUTORA: VEREADORA ERIKA
TEREZA C. AFFONSO), solicitou e fez uso da palavra: vereadora ‘rika Tereza Coitinho
Affonso pediu aos demais vereadores a aprova…‚o deste projeto de decreto legislativo,
pois o agraciado • muito trabalhador, empreendedor e que lutou muito para chegar onde
chegou. Em seguida, leu a biografia do agraciado, o Sr. Laerte Andrade Silva. Com a
palavra Vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves parabenizou a vereadora ‘rika pela
iniciativa de conceder este Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao Sr. Laerte Andrade
Silva, que teve a oportunidade de trabalhar com o agraciado na •poca do
empreendedorismo, do Sebrae no MunicŽpio, que sua empresa gera muitos empregos no
MunicŽpio de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que o
agraciado, Sr. Laerte Andrade Silva • pessoa amiga, parceira, e parabenizou a vereadora
‘rika pela iniciativa de conceder este Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao
agraciado. Colocado em vota…‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 14 de maio de
2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao Sr.
Laerte Andrade Silva” (AUTORA: VEREADORA ERIKA TEREZA C. AFFONSO), foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 05, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo de
Cidad‚o Bananalense ao Sr. Jos• Domingues Nogueira”. (Autora: Vereadora L•CIA
HELENA NADER GON’ALVES), solicitou e fez uso a palavra: Vereadora LŠcia Helena
Nader Gon…alves leu a biografia do agraciado pelo TŽtulo de Cidad‚o Bananalense, o Sr.
Jos• Domingues Nogueira, e em seguida leu sua biografia e pediu aos demais
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vereadores a aprova…‚o deste Projeto de decreto Legislativo. Colocado em vota…‚o o
Projeto de Decreto Legislativo n€ 05, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o
do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Jos• Domingues Nogueira” (Autora: Vereadora
L•CIA HELENA NADER GON’ALVES), foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 06, de 19 de maio de 2014 –
“Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Luiz Vital Grande”
(Autor: Vereador LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA), solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Luiz Cosme Martins De Souza leu a biografia do agraciado, o Sr. Luiz Vital
Grande, pedindo em seguida, a aprova…‚o deste Projeto de Decreto legislativo aos
demais vereadores. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso parabenizou
o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa de conceder o TŽtulo de Cidad‚o
Bananalense ao Sr. Luiz Vital Grande, que o conviveu com o agraciado por muito tempo,
quando lecionava na escola municipal do Sert‚o da Madeireira, que gosta muito da
famŽlia do agraciado. Com a palavra Vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves
parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa de conceder o TŽtulo
de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Luiz Vital Grande, que o conhece desde pequena,
sempre presente, participativo, de muito car„ter e palavra, tecendo breves elogios ”
famŽlia e filhos. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que j„ conhece o Sr. Luiz
Vital Grande h„ muito tempo, que se trata de pessoa que muito se dedicou aos sert‰es de
Bananal, que sempre ajudou as pessoas, que conhece tamb•m sua esposa, a Sr• —ngela,
que o agraciado possui excelente famŽlia e um amor muito grande pela natureza, que •
favor„vel ” aprova…‚o deste projeto de Decreto Legislativo. Colocado em vota…‚o o
Projeto de Decreto Legislativo n€ 06, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o
do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Luiz Vital Grande” (Autor: Vereador LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA), foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 07, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre
a concess‚o do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Waldir Alves da Silva” (Autor:
Vereador LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA), solicitou e fez uso da palavra: Vereador
Luiz Cosme Martins De Souza leu a biografia do agraciado, o Sr. Waldir Alves da Silva,
pedindo em seguida, a aprova…‚o deste Projeto de Decreto legislativo aos demais
vereadores. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que j„ conhece o Sr. Waldir
Alves da Silva h„ muito tempo e • favor„vel ” aprova…‚o deste Projeto de Decreto
legislativo. Com a palavra Vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves disse que n‚o
conhece muito bem o Sr. Waldir Alves da Silva, mas tem observado seu trabalho como
cidad‚o no MunicŽpio de Bananal, principalmente n aparte do esporte, e que por isso, •
favor„vel ” aprova…‚o deste Projeto de Decreto legislativo. Colocado em vota…‚o o
Projeto de Decreto Legislativo n€ 07, de 19 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o
do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Waldir Alves da Silva” (Autor: Vereador LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA), foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 09, de 21 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre
a concess‚o do TŽtulo de Cidad‚o Bananalense ao Deputado Estevam Galv‚o”. (Autora:
Vereadora L•CIA HELENA NADER GON’ALVES), solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves pediu a aprova…‚o deste Projeto de Decreto
Legislativo aos demais vereadores, destacando que se trata de homem polŽtico, de
car„ter, que j„ concedeu muitas emendas parlamentares ao MunicŽpio de Bananal, e em
seguida leu a biografia do agraciado. Colocado em vota…‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 09, de 21 de maio de 2014 – “Disp‰e sobre a concess‚o do TŽtulo de
Cidad‚o Bananalense ao Deputado Estevam Galv‚o” (Autora: Vereadora L•CIA HELENA
NADER GON’ALVES), foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ato contŽnuo,
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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 comentou sobre os problemas que est‚o passando os
moradores do Bairro Boa Esperan…a, com rela…‚o ” escadaria Santinho rosa, que est„
necessitando de v„rios reparos e reformas, pois est„ muito degradada e com ferragens ”
mostra. Fez tamb•m breves coment„rios sobre a Copa do Mundo que est„ sendo
realizada no Brasil, pedindo a todos que tor…am pela Sele…‚o Brasileira de Futebol, que j„
temos problema demais no Brasil, mas que isso n‚o seja motivo para n‚o torcermos pelo
Brasil, que este vereador gosta muito de futebol e n‚o nos deixemos desanimar com os
problemas da Administra…‚o PŠblica. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues iniciou suas palavras pedindo desculpas pelo atraso a esta Sess‚o Ordin„ria,
disse que n‚o fez requerimentos ou mo…‰es, mas congratula com as mo…‰es
apresentadas, principalmente com a Mo…‚o de Pesar pelo falecimento do Sr. Benedito
Valentim Bastos, ocorrido recentemente, pelo falecimento do Sr. Frausino Mariano,
tamb•m ocorrido recentemente, pelo falecimento do Sr. Roberto e outros falecimentos
ocorridos recentemente. Comentou brevemente tamb•m sobre os projetos de decretos
legislativos aprovados nesta Sess‚o Ordin„ria, aos Srs. Laerte Andrade Silva, Jos•
Domingues Nogueira, Luiz Vital Grande, Waldir Alves da Silva e Deputado Estevam
Galv‚o. Em seguida, agradeceu ao Fundo Social de Solidariedade do MunicŽpio de
Bananal, na pessoa da Sr• Marlene Correia, pelo translado do corpo do Sr. Dimas
Cabelereiro. Agradeceu ” Prefeita Municipal pelas melhorias realizadas na estrada rural
Bom Retiro com a m„quina motoniveladora Patrol. Comentou brevemente sobre o
Campeonato Amador de Futebol do Vale Hist‡rico, ressaltando que o time de Bananal
est„ na Final do referido campeonato. Com rela…‚o ao projeto de Lei que disp‰e sobre o
auxilio alimenta…‚o dos servidores pŠblicos do Poder Executivo, disse ser favor„vel a este
projeto de lei, pois a maioria dos servidores da Prefeitura Municipal prefere este benefŽcio
creditado em seu holerite. Com a palavra vereadora LŠcia Helena Nader Gon…alves disse
que os vereadores n‚o votaram nesta Sess‚o ordin„ria o Projeto de Lei n€ 017/2014, que
“disp‰e sobre a concess‚o mensal de auxŽlio alimenta…‚o aos servidores do Poder
Executivo Municipal e d„ outras provid†ncias”, pois existe a necessidade de discuss‚o
maior do referido projeto, que todos os vereadores est‚o preocupados com esta quest‚o
dos servidores pŠblicos municipais. Agradeceu ” Prefeita Municipal, Sr• Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno e aos servidores pŠblicos municipais, Srs. Coqueiro e Aroldo pelos
trabalhos realizados recentemente no MunicŽpio. Em seguida, com rela…‚o aos problemas
do Bairro Recanto Verde, sugeriu que se fizesse uma reuni‚o com o vereador Osvaldo,
representantes da Sabesp e do Minist•rio pŠblico de Bananal, a fim de viabilizar as
solu…‰es para aquela localidade. Em seguida, agradeceu ” Prefeita Municipal, Sr• Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno e ” Sr• Vera pelos cursos que est‚o sendo atualmente
oferecidos no Solar Aguiar Valim, voltados ao Turismo e ao Desenvolvimento Sustent„vel
do municŽpio de Bananal. Comentou brevemente que fez uma visita ao PSF do Bairro da
palha, que amanh‚, dia 11 de junho de 2014 haver„ uma gincana na escola S‚o
Laurindo, cujo tema • a Copa do Mundo de 2014 e haver„, tamb•m na mesma data, a
Audi†ncia PŠblica realizada pelo Poder Executivo sobre a SaŠde, a ser realizada no
Centro Cultural. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou a
Secret„ria municipal de SaŠde, Sr• Sarah Oliveira Carvalho Bruno pelo atendimento a
recentes requerimentos e indica…‰es feitas por este vereador. Agradeceu ” Prefeita
Municipal, Sr• Mirian Ferreira de Oliveira Bruno pela promessa de troca de lƒmpadas na
Escola Zen‡bia e no Distrito de Rancho grande e pela recupera…‚o da estrada do Sert‚o
dos Coqueiros. Ressaltou, por fim, que o poder Executivo deve zelar pela seguran…a
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pŠblica do MunicŽpio e que, por isso, mais uma vez sugere a instala…‚o de cƒmeras de
seguran…a em pontos estrat•gicos do MunicŽpio, para auxiliar no trabalho de preven…‚o e
apura…‚o de crimes praticados em nosso MunicŽpio. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso agradeceu ao Deputado Samuel Moreira e ao Governador do
Estado de S‚o Paulo pelo AME (Ambulatorio Med Especialidades) que ser„ em breve
construŽdo no MunicŽpio de Lorena, facilitando o deslocamento dos pacientes de Bananal,
que atualmente precisam se deslocar at• os Hospitais de Taubat• para realizarem seus
tratamentos. Agradeceu ” Prefeita Municipal, Sr• Mirian Ferreira de Oliveira Bruno por ter
recebido esta vereadora em seu gabinete para a discuss‚o da vinda da Feira do Br„s
para Bananal, ressaltando que esta • uma iniciativa privada, de cunho social, sem
nenhuma liga…‚o com a Prefeitura Municipal de Bananal. Pediu ” Prefeita Municipal, Sr•
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solu…‚o urgente para o problema de um refletor
queimado na Rua Arnaldo de Souza, que coloca em risco a seguran…a dos moradores
daquela localidade. Disse que esteve recentemente na Unidade Mista de SaŠde e
constatou mal atendimento por parte do servidor pŠblico, Sr. Binho, bem como do m•dico
Dr. Leoberto, afirmando que no geral o atendimento • bom, mas uma batata podre
apodrece todo o saco. Por fim, disse que respeita a Copa do Mundo e todos aqueles que
gostam, mas esta vereadora prefere n‚o torcer pelo Brasil. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que discorda da vereadora ‘rika na quest‚o da
saŠde do MunicŽpio de Bananal, pois a saŠde melhorou muito recentemente, mas
reconhece que existem alguns m•dicos e funcion„rios que tratam bem as pessoas na
Unidade Mista de SaŠde. Comentou brevemente sobre uma indica…‚o apresentada em
que solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza…‚o de funcion„rios a fim de
orientar os motoristas para n‚o deixarem seus veŽculos estacionados nas ruas que ser‚o
enfeitadas para a prociss‚o de Corpus Christi. Com a palavra vereador –lvaro Luiz
Nogueira Ramos agradeceu ” Prefeita Municipal, Sr• Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e
ao servidor pŠblico Fernando pela limpeza dos bueiros no Morro do Jal•m. Comentou
brevemente sobre o ofŽcio recebido com rela…‚o ” mudan…a da Junta Militar para a sede
da Assist†ncia Social, agradecendo a Prefeita Municipal por esta mudan…a, que
beneficiar„ os moradores que precisam deste servi…o. Agradeceu tamb•m ” Prefeita
Municipal, Sr• Mirian Ferreira de Oliveira Bruno pela limpeza na passarela Jo‚o Godoy
Macedo. Disse tamb•m que j„ solicitou apoio da Secret„ria de SaŠde, Sra. Sarah Oliveira
Carvalho Bruno, na quest‚o da preven…‚o da dengue no MunicŽpio de Bananal. Com
rela…‚o ao Projeto de Lei n€ 017/2014, que disp‰e sobre a concess‚o mensal de auxŽlio
alimenta…‚o aos servidores do Poder Executivo Municipal e d„ outras provid†ncias, disse
que a Prefeitura municipal deveria fazer uma pesquisa junto aos funcion„rios pŠblicos
para constatar o que eles preferem, o cart‚o ou o auxilio alimenta…‚o em dinheiro no
holerite. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que entende as coloca…‰es
da vereadora ‘rika, mas concorda com a vereadora Maria Aparecida que houve melhoria
na SaŠde do MunicŽpio nos Šltimos tempos. Comentou que amanh‚, dia 11 de junho de
2014, ser„ realizada pelo Poder Executivo a audi†ncia pŠblica para a discuss‚o de
quest‰es inerentes ” saŠde municipal. Disse que o Dr. Leoberto • um bom m•dico,
apesar de maltratar as pessoas. Agradeceu a equipe de obras da Prefeitura municipal de
Bananal por todos os servi…os realizados recentemente, pedidos por este vereador.
Comentou que nos pr‡ximos dias 19, 20, 21 e 22 de junho haver„ uma Festa junina na
Pra…a do Ros„rio, e convidou a todos a prestigiarem o evento. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores
(as) para a pr‡xima Sess‚o Ordin„ria dia 26 (vinte e seis) de junho de 2014, quinta feira,
em hor„rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso, 1€
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Secret„rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser„ assinada pela Mesa
Diretora. Bananal, 10 de Junho 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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