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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 03 - 2015

ATA DA 3• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 05 DE MAR…O DE 2015. No dia
cinco do m†s de mar‡o de dois mil e quinze (05/03/2015), ˆs dezenove 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 Terceira SessŠo
Ordin‹ria desta Terceira SessŠo Legislativa, sob a Presid†ncia do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): LŒcia Helena Nader Gon‡alves
(Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1• Secret‹rio), „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2• Secret‹rio), Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da
Costa e Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Ausentes os vereadores Žrika
Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. A ATA da sessŠo anterior foi aprovada
sem restri‡•es. Ap•s a chamada, havendo nŒmero 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: VEREADOR JOSE
EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 030/2015= solicita do
D.E.R. de Taubatƒ e do D.E.R. de S‚o Paulo, provid„ncias urgentes quanto aos
problemas que est‚o ocorrendo na obra recentemente realizada na SP-247 em BananalSP; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 031/2015=
solicita da ELEKTRO, instala…‚o de hastes e lumin†rias nos postes localizados na rua
Silvio Rodrigues, no bairro Laranjeiras em Bananal-SP; Indica…‚o n.€ 027/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de limpeza geral no cal…ad‚o da av. Jo‚o
Godoy Macedo, no Est†dio Municipal Jo‚o Avelar, nas ruas S‚o Josƒ, Antonio Gavi‚o,
Manoel da Fonseca e em todas as ruas do “Morro do Jalƒm”; Indica…‚o n.€ 028/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de tapa-buracos com recapeamento
asf†ltico nas ruas Geraldo Raimundo da Silva, Walter Dias Brum e Boa Esperan…a;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 032/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, a possibilidade de se realizar o pagamento do “valetransporte” dos servidores p‰blicos municipais em pec‰nia; Mo…‚o n.€ 024/2015= de
aplausos, Rafael Andrade Silva, por cumprir com seus deveres como cidad‚o devolvendo
uma carteira com todos os documentos, cartŠes de crƒdito e de bancos e dinheiro ao
jovem Adriano; Mo…‚o n.€ 025/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Andrƒ Luis
Sabadine Isoldi; Mo…‚o n.€ 026/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Luzia Alciza
Palmeira do Nascimento; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo…‚o n.€
018/2015= de aplausos, a todas as equipes de estratƒgia da sa‰de da fam‹lia, sucen,
agentes de endemias, equipes da vigilŒncia sanit†ria e epidemiol•gica, mƒdicos,
enfermeiros, tƒcnicos de enfermagem, funcion†rios do laborat•rio e demais funcion†rios
da sa‰de e aos funcion†rios da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente,
Manuten…‚o e Servi…os Municipais, pelos relevantes servi…os que est‚o sendo prestados
em nosso munic‹pio, visando o combate ao mosquito transmissor da dengue “aedes
aegypti”; Mo…‚o n.€ 019/2015= de aplausos, ao Exmo. Sr. Dr. David Everson Uip, DD.
Secret†rio Estadual da Sa‰de, pela vinda da “carreta m•vel”, do “Programa Mulheres de
Peito”, da Secretaria da Sa‰de do Estado, no munic‹pio de Bananal, atendendo mais de
1000 mulheres; Indica…‚o n.€ 031/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi…os de ro…ada, capina e limpeza no cal…ad‚o do bairro Paulo Macedo; Indica…‚o n.€
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032/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, recoloca…‚o de faixa de identifica…‚o
do posto de sa‰de no distrito de Rancho Grande e ainda servi…os de reparos no forro
lateral na parte externa do posto; Indica…‚o n.€ 033/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, contrata…‚o de mais profissionais de Educa…‚o F‹sica para atender novos
projetos que envolvem o esporte em nossa cidade; V E R E A D O R A L Ú C I A H E L E N A
N A D E R G O N Ç A L V E S : Mo…‚o n.€ 020/2015= de aplausos e congratula…Šes, ao Exmo.
Sr. Gilberto Kassab, DD. Ministro das Cidades, por estar Ž frente deste Ministƒrio como
grande l‹der pol‹tico; Mo…‚o n.€ 021/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jaime
Barutti; V E R E A D O R Á L V A R O L U I Z N O G U E I R A R A M O S : Mo…‚o n.€ 022/2015= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Josƒ Geraldo de Oliveira; Mo…‚o n.€ 023/2015= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Jaime Barutti; Indica…‚o n.€ 029/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi…os de reparos e manuten…‚o nos aparelhos da Academia ao Ar
Livre, localizada na Pra…a D. Domiciana; Indica…‚o n.€ 030/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi…os de tapa-buracos nas ruas do “Morro do Bruno”; V E R E A D O R A
M A R I A A P A R E C I D A S O U Z A D A C O S T A : Mo…‚o n.€ 027/2015= de aplausos, a Exma.
Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, pelo atendimento ao
Requerimento n.€ 011/2015; Mo…‚o n.€ 028/2015= de aplausos, pelo Dia Internacional da
Mulher, a ser comemorado no dia 08/03/2015; Mo…‚o n.€ 029/2015= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Jaime Barutti; Indica…‚o n.€ 026/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, reparos urgentes no telhado da Unidade Mista de Sa‰de de Bananal; Quando
da discuss‚o dos requerimentos e das mo…Šes apresentadas sujeitos a delibera…‚o nesta
fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra vereador Josƒ Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Eng. Ant•nio Moreira J‰nior, DD. Diretor Da
6.• Divis‚o Regional De Taubatƒ – D.E.R. / DR 6 e ao Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD.
Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo, solicitando provid„ncias urgentes quanto aos
problemas que est‚o ocorrendo na obra recentemente realizada na SP-247 (Rod. Prefeito
Sebasti‚o Diniz de Moraes) em Bananal-SP, entre os Kms 27 e 35 da respectiva rodovia,
os quais relato: 1 – Bueiros e canaletas mal feitos e que em alguns trechos est‚o acima
do n‹vel da estrada; 2 – Trechos sem canaletas e †gua correndo no leito da estrada onde
j† existem valetas com cerca de 20 cm de profundidade; 3 – Valetas sem caimento o que
provoca po…as de †gua na estrada; 4 – Bueiro de minadeira que foi obstru‹do, provocando
invas‚o da †gua na pista; 5 – Material que foi utilizado na pereniza…‚o j† esta sendo
removido da pista com as poucas chuvas que ocorreram na regi‚o; 6 – Em v†rios trechos
a estrada j† apresenta buracos. Em seguida, disse que recebeu resposta a duas
indica…Šes feitas anteriormente Ž Prefeitura Municipal de Bananal, uma relativa Ž limpeza
geral das margens do Rio Bananal e C•rrego Lavapƒs, onde a Prefeita informa que tal
servi…o ser† realizado em breve, e outra relativa Ž instala…‚o de guard rail em rua que
especifica, onde tal equipamento ser† em breve instalado. Disse tambƒm que a
popula…‚o precisa se conscientizar em a…Šes de combate Ž dengue no Munic‹pio de
Bananal, para evitar a prolifera…‚o da doen…a. Disse que a Amovale est† desenvolvendo
um trabalho de recupera…‚o das nascentes de v†rios rios no Munic‹pio de Bananal, em
parceria com v†rias pessoas que est‚o colaborando com doa…Šes para a mencionada
Associa…‚o desenvolver estes trabalhos. Disse, ainda, que acompanhou, no ‰ltimo dia 25,
a realiza…‚o da licita…‚o para a escolha da empresa que ir† realizar as obras de reforma
da Unidade Mista de Sa‰de, que foi um processo transparente e correu tudo bem. Com a
palavra Vereadora L‰cia Helena Nader Gon…alves disse que apresentou uma “Mo…‚o de
Pesar”, pelo falecimento do Sr. Jaime Barutti, ocorrido recentemente. Raiz de uma
frondosa †rvore, assim foi o Sr. Jaime. Uma raiz muito forte que soube enviar para os
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
E S T A D O

D E S Ã O

P A U L O

ramos que dela brotaram, uma seiva sadia, repleta de amor, de coragem e de fƒ. Seiva
que alimentou ainda, muitos outros cora…Šes, abrindo-os para o mundo, abrindo-os para o
outro, abrindo-os para Deus! No anonimato de sua exist„ncia humilde ele colecionou uma
grande quantidade de boas obras, bagagem imensa que levou consigo para entregar ao
seu Criador. Mas, tambƒm, deixou aqui, para todos n•s, um valioso tesouro: o seu
exemplo de vida que jamais poder† ser esquecido. Pedindo a Deus que d„ a ele o
merecido repouso junto Dele, abra…amos voc„s com carinho, neste momento de dor e de
saudade. Em seguida, disse que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos e Congratula…Šes
ao Exmo. Sr. Gilberto Kassab, DD. Ministro Das Cidades, por estar Ž frente deste
Ministƒrio como grande l‹der pol‹tico, desenvolvendo diversos trabalhos com o objetivo de
combater as desigualdades sociais, transformar as cidades em espa…os mais
humanizados e ampliar o acesso da popula…‚o a moradia, saneamento e transporte.
Comentou tambƒm que recebeu uma resposta de um requerimento apresentado ao
Governador do Estado de S‚o Paulo, onde solicitava a transforma…‚o da Rodovia
Estadual SP-247 em Estrada Parque, tendo obtido como resposta que a vereadora envie
documentos e mais subs‹dios para que isso seja poss‹vel. Disse que solicitar† reuni‚o
entre o Gestor da Esta…‚o Ecol•gica de Bananal, representantes da Amovale e da
Cetesb, a fim de viabilizar esta documenta…‚o para esta finalidade. Que os bananalenses
devem se preocupar com a quest‚o da preserva…‚o ambiental voltada ao turismo do
Munic‹pio. Em seguida, disse que esteve pessoalmente no gabinete do Deputado
Estevam Galv‚o para pedir sua interse…‚o com rela…‚o ao pedido Ž Elektro para a
constru…‚o de uma subesta…‚o no Munic‹pio de Bananal, tendo em vista que o
fornecimento de energia elƒtrica est† muito ruim, com muitas quedas e falhas, est† muito
cara, que havia ficado combinado em reuni‚o com o Sr. Milton Pontes que iriam ser feitas
v†rias obras visando a melhoria da ilumina…‚o p‰blica no Munic‹pio de Bananal, mas que
atƒ agora nada foi feito. Disse que encaminhou of‹cio tambƒm para este Deputado
pedindo aux‹lio para melhorias na Estrada Agacy Gon…alves (estrada da Xandoca),
visando aumentar o turismo naquela localidade. Por fim, comentou que os quebra molas
solicitados Ž Prefeitura Municipal de Bananal n‚o est‚o sendo instalados. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a possibilidade de se realizar o pagamento do
“vale-transporte” dos servidores p‰blicos municipais em pec‰nia. Diversos servidores
p‰blicos municipais moram em outras cidades e recebem este benef‹cio, no entanto
muitos deles preferem vir com seus pr•prios ve‹culos, e com o pagamento do vale em
pec‰nia, poderiam abastecer seus ve‹culos, sem causar tanto impacto em seu or…amento
mensal. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando a possibilidade de se pagar o “aux‹lio-alimenta…‚o” no per‹odo em que
o funcion†rio estiver afastado por motivos de doen…a, pois ƒ o momento em que o
servidor mais precisa de recursos financeiros e este benef‹cio ƒ cortado, prejudicando seu
or…amento mensal. Disse tambƒm que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos a Rafael
Andrade Silva, por cumprir com seus deveres como cidad‚o honesto devolvendo uma
carteira com todos os documentos, cartŠes de crƒdito e de bancos e dinheiro ao jovem
Adriano, que a perdeu dias atr†s. Tive conhecimento do fato, devido ao jovem Adriano
registrar um boletim de ocorr„ncia de perda de sua carteira na Delegacia de Policia de
Bananal, e logo ap•s vir nos avisar que a mesma tinha sido encontrada e devolvida pelo
meu amigo Rafael. Parabƒns! Um simples ato que era para ser praticado por todos, mas
que infelizmente no mundo que vivemos, cheio de cobi…a e desonestidade, poucos fariam
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o mesmo. Comentou tambƒm que apresentou uma “Mo…‚o de Pesar”, pelo falecimento do
Sr. Andrƒ Luis Sabadine Isoldi, ocorrido recentemente. Gostaria de deixar registrado nos
anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida do Sr.
Andrƒ, popularmente conhecido como “Bananada”. Sem d‰vidas, uma perda que deixa
nossa cidade triste, pois era uma pessoa querida por todos. Pe…o a Deus que derrame
sua gra…a para confort†-los neste momento t‚o dif‹cil e doloroso, e que nos deixe sua
lembran…a em momentos felizes e alegres junto de n•s. Por fim, comentou sobre uma
“Mo…‚o de Pesar” apresentada pelo falecimento da Sra. Luzia Alciza Palmeira do
Nascimento, ocorrido recentemente. Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa
Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida da Sra. Luzia. Sem d‰vidas,
uma perda que entristece a todos, em especial seus filhos, pois era uma pessoa muito
querida. Pe…o a Deus que derrame sua gra…a para confort†-los neste momento t‚o dif‹cil
e doloroso, e que nos deixe sua lembran…a em momentos felizes e alegres junto de n•s.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou uma
indica…‚o em que solicita a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade urgente de se realizar reparos no telhado da Unidade Mista de Sa‰de Mons.
Cid Fran…a Santos, pois as goteiras est‚o insuport†veis e a popula…‚o de pombos est†
aumentando desenfreadamente no prƒdio. Como dificilmente s‚o ca…ados por outros
animais, a popula…‚o de pombos cresce muito r†pido e o aumento de sua quantidade
causa um grave problema de sa‰de, pois podem causar v†rias doen…as graves que levam
Ž morte ou deixam sequelas, dentre elas a salmonelose, criptococose, histoplasmose,
ornitose e a meningite. Em seguida, disse que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pelo atendimento ao
Requerimento n.€ 011/2015, que solicitou provid„ncias quanto aos lixŠes clandestinos que
estavam sendo formados em diversos pontos de nossa cidade e a Indica…‚o n.€
008/2015, que solicitou a constru…‚o de viradouro no “Morro do Bruno”, na Vila Bom
Jardim. Disse tambƒm que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos pelo Dia Internacional da
Mulher, a ser comemorado no pr•ximo dia 08 de mar…o (Domingo). Mulheres fracas,
fortes. N‚o importa. Mulheres mostram que mesmo atravƒs da fragilidade s‚o fortes o
bastante para erguerem sempre a cabe…a sem desistir, pois sabemos que somos capazes
de vencer. Temos a delicadeza das flores, a for…a de ser m‚e, o carinho de ser esposa, a
reciprocidade de ser amiga, a paix‚o de ser amante e o amor por ser mulher! Somos
f„meas guerreiras, vencedoras. Somos sempre o tema de um poema. Distribu‹mos
paix‚o, meiguice, for…a, carinho, amor. Somos um pouco de tudo. Calmas, agitadas,
lentas! Vaidosas, charmosas, turbulentas. Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres
conquistadoras que amam e querem ser amadas. Elegantes e repletas de intelig„ncia.
Com paci„ncia o mundo soube conquistar. Mulheres duras, fracas. Mulheres de todas as
ra…as. Mulheres guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Que se d„ ci„ncia do inteiro teor
desta, afixando a homenagem no Quadro de Avisos e Publica…Šes da CŒmara Municipal
da EstŒncia Tur‹stica de Bananal. Com a palavra vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos
disse que apresentou uma “Mo…‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Josƒ Geraldo De
Oliveira, ocorrido recentemente. Sinto-me incapaz de encontrar palavras de consolo para
a dor de voc„s familiares, mas desejo expressar profundo pesar pela morte do Sr. Josƒ
Geraldo. Estamos rezando por ele, com a esperan…a de poder estarmos juntos algum dia.
Que Deus derrame sobre voc„s familiares, o conforto necess†rio para superar toda a
ang‰stia da perda da Sr. Josƒ Geraldo, com certeza uma pessoa do bem que nos deixa
muita saudade. Comentou tambƒm que apresentou uma “Mo…‚o De Pesar”, pelo
falecimento do Sr. Jaime Barutti, ocorrido recentemente. Em seguida, disse que
apresentou uma indica…‚o em que solicita a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal,
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para a necessidade de se realizar servi…os de reparos e manuten…‚o nos aparelhos da
Academia ao Ar Livre, localizada na pra…a D. Domiciana. ’ de suma importŒncia a
manuten…‚o destes aparelhos para que as pessoas n‚o percam este meio de lazer na
pra…a D. Domiciana. Disse tambƒm que apresentou uma indica…‚o a Excelent‹ssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar servi…os de tapa-buracos
em todas as ruas da localidade denominada “Morro do Bruno”, no bairro Vila Bom Jardim.
Disse tambƒm que acompanhou, no ‰ltimo dia 25, a realiza…‚o da licita…‚o para a escolha
da empresa que ir† realizar as obras de reforma da Unidade Mista de Sa‰de, que foi um
processo transparente e correu tudo bem. Parabenizou tambƒm a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, o Secret†rio Municipal de Educa…‚o e a
arquiteta Marisol pela nova escola rural que ser† em breve constru‹da no Sert‚o dos
Coqueiros, para atender os alunos daquela localidade. Pediu providencias Ž Secret†ria
Municipal de Sa‰de, Sr• Sarah Bruno, com rela…‚o a um aparelho de ar condicionado
novo e que ainda n‚o foi instalado no ambulat•rio de cardiologia. Parabenizou todas as
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no pr•ximo dia 08 de
mar…o (Domingo). Parabenizou tambƒm todos os funcion†rios municipais envolvidos no
combate e preven…‚o Ž dengue no Munic‹pio de Bananal. Com a palavra vereador Luiz
Maur‹cio Coutinho disse que apresentou uma Mo…‚o De Aplausos ao Exmo. Sr. Dr. David
Everson Uip, DD. Secret†rio Estadual da Sa‰de, pela vinda da “Carreta M•vel”, do
“Programa Mulheres de Peito”, da Secretaria do Estado de S‚o Paulo da Sa‰de no
munic‹pio de Bananal, onde atendeu mais de 1000 mulheres da regi‚o do Vale e em
grande maioria do pr•prio munic‹pio de Bananal. Realmente o programa ajudou muito
nossa cidade, permanecendo aqui por um m„s, orientando e fazendo a preven…‚o no
combate ao cŒncer de mama. Agrade…o a todos os envolvidos no Programa. Que se d„
ci„ncia do inteiro teor desta ao Secret†rio Dr. David Everson Uip. Em seguida, disse que
apresentou uma Mo…‚o de Aplausos a todas as equipes de Estratƒgia da Sa‰de da
Fam‹lia, Sucen, agentes de endemias, equipes da vigilŒncia sanit†ria e epidemiol•gica,
mƒdicos, enfermeiros, tƒcnicos de enfermagem, funcion†rios do laborat•rio e demais
funcion†rios da sa‰de e aos funcion†rios da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente, manuten…‚o e servi…os municipais, pelos relevantes servi…os que est‚o sendo
prestados em nosso munic‹pio, visando o combate ao mosquito transmissor da Dengue
“Aedes Aegypti”. Obrigado pelo esfor…o de cada um de voc„s. Parabƒns! Que se d„
ci„ncia do inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Sa‰de e a Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente, Manuten…‚o e Servi…os Municipais. Comentou tambƒm sobre
uma indica…‚o apresentada a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar servi…os de ro…ada, capina e limpeza no cal…ad‚o do bairro
Paulo Macedo. Os moradores daquela localidade est‚o reclamando devido ao mato que
est† muito alto, propiciando o aparecimento de animais pe…onhentos. Com a palavra
Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou um requerimento, onde
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Milton Ara‰jo Pontes, DD.
Consultor institucional - Elektro, solicitando a possibilidade de se instalar hastes com
lumin†rias nos postes localizados na Rua Silvio Rodrigues, no bairro Laranjeiras, no
munic‹pio de Bananal-SP. Os moradores daquela localidade solicitam com urg„ncia a
ilumina…‚o p‰blica na rua, que se encontra Žs escuras. Em seguida, comentou
brevemente sobre uma indica…‚o apresentada Ž Prefeitura Municipal de Bananal em que
solicita limpeza geral e capina nas ruas dos Bairros Vila Bom Jardim, Cantagalo,
Escadaria do Niteroi, Morro da Caixa D’†gua e tapa buracos nas ruas do Morro do Bruno.
Pediu informa…Šes Ž Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno com
rela…‚o ao Campeonato Amador de Futebol do Munic‹pio de Bananal, pedindo a sua
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realiza…‚o neste ano de 2015, ressaltando que no ano de 2014 a Prefeitura Municipal n‚o
realizou este evento, mas neste ano ƒ poss‹vel realizar, tendo em vista que a CŒmara
Municipal de Bananal realizou uma devolu…‚o, no ultimo m„s de dezembro, Ž Prefeitura
Municipal, de um valor de R$ 14 mil reais, que pode ser utilizado para a realiza…‚o deste
evento. Por fim, parabenizou a Pol‹cia Militar e Pol‹cia Civil de Bananal pelos trabalhos
realizados no Munic‹pio de Bananal, voltados Ž preven…‚o do tr†fico de drogas.
Colocados em vota…‚o os requerimentos e mo…Šes, 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 constou nenhum Projeto de Lei. Ato cont‹nuo, 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 Luiz
Cosme Martins de Souza iniciou suas palavras parabenizando todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher, a ser comemorado no pr•ximo dia 08 de mar…o (Domingo). Em
seguida, disse que concorda com o vereador Robson sobre a necessidade de uma
limpeza geral em todos os bairros da cidade. Disse tambƒm que a popula…‚o precisa se
conscientizar em a…Šes de combate Ž dengue no Munic‹pio de Bananal, para evitar a
prolifera…‚o da doen…a. Agradeceu ao Exmo Deputado Guilherme Mussi por atender seus
pedidos concedendo v†rios exames Ž popula…‚o de Bananal. Parabenizou o Sr. Jo‚o
Civi, da Sucen, pela passagem do ve‹culo Fumac„ pelos Bairros da cidade, visando o
combate Ž dengue no Munic‹pio de Bananal, para evitar a prolifera…‚o da doen…a.
Parabenizou o Exmo. Governador do Estado de S‚o Paulo, Sr. Geraldo Alkmim, por
conceder Ž Delegacia de Pol‹cia Civil de Bananal uma viatura nova. Por fim, teceu breves
coment†rios sobre algumas respostas recebidas da Prefeitura Municipal de Bananal em
rela…‚o a requerimentos feitos por este vereador. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que esteve pessoalmente no gabinete do Exmo
Deputado Guilherme Mussi e que ele e sua assessoria lhe prometeram ajuda para a
implanta…‚o do Centro Cir‰rgico em Bananal. Em seguida, pediu explica…Šes da Exma.
Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno com rela…‚o Ž falta de •nibus
escolares para o transporte dos alunos que estudam no per‹odo noturno. Disse ser a favor
do Campeonato Amador de Futebol do Munic‹pio de Bananal, pedindo Ž Prefeita
Municipal a sua realiza…‚o neste ano de 2015. Com a palavra Vereadora L‰cia Helena
Nader Gon…alves disse que a cidade toda est† imunda e compete Ž Prefeitura Municipal
fazer a parte dela, fazer um mutir‚o de limpeza, porque o povo paga IPTU e reclama com
raz‚o. Comentou que ainda n‚o viu passar o ve‹culo Fumac„ no Bairro CerŒmica, que
nos ‰ltimos 15 (quinze) dias o cheiro da Esta…‚o de Tratamento de Esgotos (ETE) do
referido bairro est† muito ruim, que a Sabesp tem de tomar as provid„ncias com rela…‚o a
este problema. Comentou sobre os problemas atuais das escolas municipais, ressaltando
que a Secretaria de Educa…‚o precisa trabalhar com planejamento, porque h† recursos
da Educa…‚o para isso, que quando visita as escolas ƒ informada que j† est‚o em
andamento as licita…Šes para a aquisi…‚o dos materiais e realiza…‚o de obras
necess†rias, mas isso nunca ocorre, as escolas continuam com os mesmos problemas de
sempre. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, a ser
comemorado no pr•ximo dia 08 de mar…o (Domingo). Com a palavra vereador ‘lvaro Luiz
Nogueira Ramos disse que recebeu da Prefeitura Municipal de Bananal resposta sobre
uma indica…‚o anteriormente apresentada com rela…‚o Ž necessidade de limpeza geral e
capina no Bairro Laranjeiras, onde lhe foi informado nessa resposta que esse servi…o j†
est† sendo realizado, mas disse que passou l† e n‚o viu isso acontecer. Disse que
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recebeu resposta tambƒm com rela…‚o a uma indica…‚o onde solicitava reforma de um
ponto de •nibus situado na Rodovia SP-68, onde a Prefeita Municipal informa que j† est†
em estudos a possibilidade desta reforma. Comentou tambƒm que recebeu da Prefeitura
Municipal de Bananal resposta sobre uma indica…‚o anteriormente apresentada com
rela…‚o Ž necessidade de limpeza geral e capina no Bairro Vila Bom Jardim, onde lhe foi
informado nessa resposta que esse servi…o ƒ realizado periodicamente. Com a palavra
vereador Josƒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira comentou que recebeu da Prefeitura
Municipal de Bananal resposta sobre um requerimento anteriormente apresentado com
rela…‚o Ž constru…‚o das UBS’s, onde lhe foi informado nessa resposta que uma delas
ser† constru‹da no Bairro Vila Bom Jardim, no lado esquerdo da Pra…a S‚o Pedro, sendo
que o projeto para essa constru…‚o j† est† pronto. Em seguida, parabenizou todas as
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no pr•ximo dia 08 de
mar…o (Domingo), lendo a seguinte homenagem: “Mulheres fracas, fortes. N‚o importa.
Mulheres mostram que mesmo atravƒs da fragilidade s‚o fortes o bastante para erguerem
sempre a cabe…a sem desistir, pois sabemos que somos capazes de vencer. Temos a
delicadeza das flores, a for…a de ser m‚e, o carinho de ser esposa, a reciprocidade de ser
amiga, a paix‚o de ser amante e o amor por ser mulher! Somos f„meas guerreiras,
vencedoras. Somos sempre o tema de um poema. Distribu‹mos paix‚o, meiguice, for…a,
carinho, amor. Somos um pouco de tudo. Calmas, agitadas, lentas! Vaidosas, charmosas,
turbulentas. Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras que amam e querem
ser amadas. Elegantes e repletas de intelig„ncia. Com paci„ncia o mundo soube
conquistar. Mulheres duras, fracas. Mulheres de todas as ra…as. Mulheres guerreiras.
Mulheres sem fronteiras.” Com a palavra vereador Luiz Maur‹cio Coutinho disse que
apresentou uma indica…‚o em que solicita a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se contratar mais profissionais da †rea de Educa…‚o F‹sica para
atender diversos novos projetos que envolvem o esporte em nossa cidade, principalmente
com a chegada das novas Academias ao Ar Livre. Atualmente a Prefeitura conta apenas
com os professores de Educa…‚o F‹sica efetivos na †rea da Educa…‚o. Deixo uma
sugest‚o para que se realize concurso p‰blico a fim de refor…ar a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, contratando profissionais definitivos nesta †rea, a fim de orientar a
popula…‚o nas academias e desenvolver projetos na †rea do esporte e lazer, como jogos
e exerc‹cios f‹sicos di†rios. Comentou tambƒm sobre outra indica…‚o apresentada em que
solicita a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se recolocar
a faixa de identifica…‚o do Posto de Sa‰de da Estratƒgia de Sa‰de da Fam‹lia no distrito
de Rancho Grande, pois h† tempo a referida faixa n‚o se encontra no local. Indico ainda
para a necessidade de se realizar servi…os de reparos no forro lateral na parte externa do
posto. Pediu a colabora…‚o da popula…‚o do Bairro Boa Esperan…a, na parte alta da
Palha, no sentido de n‚o jogar lixo naquele local, pois alguns moradores fizeram um
mutir‚o de limpeza e encontraram naquele local muito lixo. Disse que h† atualmente 64
(sessenta e quatro) casos notificados de dengue no Munic‹pio de Bananal, e 20 (vinte)
casos j† confirmados, que esses n‰meros ainda n‚o representam uma epidemia da
doen…a. Desejou seus sentimentos de pesar Žs fam‹lias de todos os falecidos
recentemente e parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, a ser
comemorado no pr•ximo dia 08 de mar…o (Domingo). Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, a ser
comemorado no pr•ximo dia 08 de mar…o (Domingo), em especial as vereadoras
presentes, sua esposa e demais mulheres bananalenses. 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 19 (dezenove) de mar…o de 2015, quinta feira, em hor†rio
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regimental. E, para constar, eu, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1€ Secret†rio,
mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser† assinada pela Mesa Diretora. Bananal,
05 de mar…o de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1€ Secret†rio: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2€ Secret†rio: ___________________________________________
Vereador ‘lvaro Luiz Nogueira Ramos
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