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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 06 - 2015

ATA DA 6• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015. No dia
dezesseis do m…s de abril de dois mil e quinze (16/04/2015), †s dezenove 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 Sexta Sessˆo
Ordin‰ria desta Terceira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): LŠcia Helena Nader Gon‹alves
(Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1• Secret‰rio), Luiz Mauricio
Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa, JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
Osvaldo Ferreira e •rika Tereza Coitinho Affonso. Ausente o vereador „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2• Secret‰rio). A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem
restri‹Žes. Ap•s a chamada, havendo nŠmero regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus, declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura das
matŒrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA •RIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 054/2015= solicita do Secretƒrio Estadual da
Habita„‚o Senhor Rodrigo Garcia, informa„…es quanto † constru„‚o das casas populares
do CDHU em Bananal-SP; Requerimento n.€ 055/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, rela„‚o de todos os funcionƒrios concursados, temporƒrios, cargos
comissionados e de confian„a da Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€
056/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, rela„‚o das crian„as inseridas no
programa “Viva Leite” e a quantidade de leite que o munic‰pio recebe mensalmente;
Requerimento n.€ 057/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, rela„‚o nominal
das pessoas inseridas no Programa Renda Cidad‚; Requerimento n.€ 058/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto a sa‰da do mŠdico Dr. Evandro
Soriano da Silva e informa„…es quanto a n‚o disponibiliza„‚o da nova ambul‹ncia a
popula„‚o; Requerimento n.€ 059/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa„…es com rela„‚o ao corte das palmeiras imperiais nas proximidades da Pra„a D.
Domiciana; Requerimento n.€ 060/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa„…es quanto a recupera„‚o dos equipamentos da Academia ao Ar Livre, localizada
na Pra„a D. Domiciana; Mo„‚o n.€ 056/2015= de aplausos e agradecimento, ao Exmo. Sr.
HŠlio Nishimoto, DD. Deputado Estadual, pela libera„‚o de R$150.000,00 visando obras
de infraestrutura urbana na rua Ayres AraŒjo Azevedo, no Recanto Feliz; Mo„‚o n.€
057/2015= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Vitor Emmanuel de Carvalho Izoldi, pelo excelente
trabalho realizado na E.M.E.F. "PROF.• ZENŽBIA P. FERREIRA"; Mo„‚o n.€ 058/2015=
de pesar, pelo falecimento da Sra. Lilian Cristina Alexandre; Mo„‚o n.€ 059/2015= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz Gon„alves; Indica„‚o n.€ 055/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada, capina e limpeza em toda a cidade; Indica„‚o
n.€ 056/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, substitui„‚o de l‹mpadas
queimadas na pra„a Rubi‚o JŒnior; Indica„‚o n.€ 057/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, constru„‚o de Parque Infantil na cidade; VEREADOR LUIZ
MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 061/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa„…es quanto ao andamento das obras de drenagem e pavimenta„‚o
parcial na rua Boa Esperan„a, no Timbor•; Indica„‚o n.€ 066/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi„os de desentupimento e reinstala„‚o de pia no posto de saŒde
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do PSF no distrito de Rancho Grande; Indica„‚o n.€ 067/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala„‚o de bebedouro no posto do PSF no distrito de Rancho
Grande; Indica„‚o n.€ 068/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, revis‚o junto a
Secretaria Municipal de Educa„‚o, da linha de transporte escolar municipal do bairro da
Palha, atŠ o Timbor•; V E R E A D O R A
M A R IA
A P A R E C ID A S O U Z A D A C O S T A :
Requerimento n.€ 062/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, junto a Secretaria
Municipal de Educa„‚o, a possibilidade de se realizar estudos visando a implanta„‚o de
projeto nas escolas a fim de incentivar e estimular as crian„as com rela„‚o a a„…es na
luta contra a escassez de ƒgua em nosso munic‰pio; Mo„‚o n.€ 053/2015= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Lilian Cristina Alexandre; Mo„‚o n.€ 054/2015= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Luiz Gon„alves; Mo„‚o n.€ 055/2015= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Manoel Valim; V E R E A D O R J O S E E D U A R D O C O S T A G O M E S D E O L I V E I R A :
Requerimento n.€ 063/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c•pia do mapa
atualizado do per‰metro urbano da cidade de Bananal; Indica„‚o n.€ 053/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de redutores de velocidade em frente a base da
PM na av. Bom Jesus; Indica„‚o n.€ 054/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi„os de reparo nos ventiladores do “espa„o Œtil SAMBA”, na rua Ernani Gra„a;
V E R E A D O R L U I Z C O S M E M A R T I N S D E S O U Z A : Mo„‚o n.€ 043/2015= de aplausos, a
SUCEM de Bananal e a toda Equipe de Controle de Endemias, pelo trabalho realizado no
combate e preven„‚o de doen„as, em especial a DENGUE; Mo„‚o n.€ 044/2015= de
congratula„…es, ao Exmo. Sr. Dr. CŠlio JosŠ da Silva, DD. Diretor do DEINTER 1, por
assumir o Comando da Pol‰cia Civil na regi‚o do Vale do Para‰ba e Litoral Norte de S‚o
Paulo; Mo„‚o n.€ 045/2015= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Douglas Guarizzi Neto, pelo
excelente trabalho realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Bananal na coleta,
sele„‚o e reciclagem do lixo urbano; Mo„‚o n.€ 046/2015= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Manoel Valim; Indica„‚o n.€ 061/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
estudos visando a ministra„‚o de cursos de primeiros socorros e combate a inc•ndios aos
funcionƒrios das escolas municipais; Indica„‚o n.€ 062/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, constru„‚o de banheiros no pƒtio do prŠdio “Solar Aguiar Valim”;
Indica„‚o n.€ 063/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de
nivelamento dos paralelep‰pedos e paralelos em toda extens‚o da av. Jo‚o Barbosa de
Camargo; Indica„‚o n.€ 064/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de
dragagem e limpeza do rio Bananal e c•rrego Lava-pŠs; Indica„‚o n.€ 065/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada e patrolamento na estrada municipal
rural Fortaleza, na SP-247; 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.€ 047/2015= de congratula„…es, ao Ilmo. Sr. Rafael Gavi‚o de Gouv•a, por
assumir recentemente a fun„‚o de PROFESSOR MEDIADOR na EE “Visconde de S‚o
Laurindo”; Mo„‚o n.€ 048/2015= de aplausos e agradecimento, a Exma. Sra. Prefeita
Municipal, pela iniciativa de se disponibilizar acesso a Internet (wi-fi) em pra„as pŒblicas
de Bananal; Mo„‚o n.€ 049/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Thomas Alckmin;
Mo„‚o n.€ 050/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Mariana Carvalho Silva; Mo„‚o
n.€ 051/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Lilian Cristina Alexandre; Mo„‚o n.€
052/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz Gon„alves; Indica„‚o n.€ 069/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de redutores de velocidade (quebramolas) em diversos pontos do bairro da Palha e Timbor•; V E R E A D O R R O B S O N D O
A M A R A L R O D R I G U E S : Indica„‚o n.€ 058/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi„os de ro„ada e limpeza geral na estrada municipal Santa Pol‘nia;
Indica„‚o n.€ 059/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma das pontes: 1)
localizada na estrada sentido rio vermelho, 2) localizada na SP-247, antes da Pousada
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Paulo Marin, 3) localizada na estrada municipal sentido Sert‚o da On„a, ap•s escola
Miguel de Souza Leite; Indica„‚o n.€ 060/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
elabora„‚o de projeto visando a constru„‚o de suportes para guardar bicicletas na pra„a
Pedro Ramos (bicicletƒrio) e ainda determinar local exclusivo para estacionamento de
motocicletas na rua Manoel de Aguiar; 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: Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais seja oficiado a Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando rela„‚o de todos os
funcionƒrios concursados, temporƒrios, cargos comissionados e de confian„a da
Prefeitura Municipal de Bananal. Em seguida, comentou sobre um requerimento
apresentado, em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando atravŠs da Secretaria de
Assist•ncia Social, rela„‚o das crian„as que est‚o inseridas no Programa "Viva Leite" e a
quantidade de leite que o munic‰pio recebe mensalmente. Tal solicita„‚o se justifica pelo
programa n‚o estƒ sendo cumprindo como rezam as normas do mesmo. Jƒ fiz parte do
CMDCA, sendo a responsƒvel por assinar a presta„‚o de contas do programa e sei que o
programa disponibiliza 15 litros de leite a cada crian„a e isto n‚o estƒ ocorrendo. Vƒrias
m‚es me procuraram para fazer a reclama„‚o. Comentou tambŠm que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a rela„‚o nominal das pessoas
inseridas no programa renda cidad‚. Disse, ainda, que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando junto a Secretaria Municipal de SaŒde, os motivos
pelo qual o profissional mŠdico Dr. Evandro Soriano da Silva n‚o atende mais na Unidade
Mista de SaŒde Mons. Cid Fran„a Santos em nossa cidade, levando em conta seu
profissionalismo e carisma para com a popula„‚o. Requeiro ainda informa„…es quanto †
nova ambul‹ncia comprada recentemente com emenda parlamentar do Deputado HŠlio
Nishimoto, a qual ainda n‚o estƒ emplacada nem a servi„o da popula„‚o. Ap•s, teceu
breves comentƒrios sobre um requerimento apresentado em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando informa„…es com rela„‚o ao corte das palmeiras imperiais nas
proximidades da Pra„a D. Domiciana. Por quais motivos foi realizado o corte dessas
ƒrvores? Estavam doentes? Ofereciam risco a algum im•vel? Caso haja alguma
justificativa, solicito laudo do responsƒvel tŠcnico que recomendou o corte. Disse tambŠm
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„…es
quanto a recupera„‚o dos equipamentos da Academia ao Ar Livre, localizada na pra„a
Dona Domiciana, que se encontra com suas pe„as soltas e danificadas, colocando em
risco a seguran„a das pessoas que utilizam os aparelhos. Vale ressaltar que a Sra.
Karyna Clƒudia Barros Rodrigues, DD. Secretƒria Municipal de Esportes e Lazer jƒ fez o
pedido para o restauro dos aparelhos, mas que atŠ o momento nada foi reparado. Qual o
motivo para n‚o realizar a recupera„‚o dos equipamentos? Em seguida, disse tambŠm
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado
ao Excelent‰ssimo Senhor Rodrigo Garcia, DD. Secretƒrio da Habita„‚o do Estado de S‚o
Paulo, solicitando informa„…es quanto † constru„‚o das casas populares do CDHU no
munic‰pio de Bananal, Estado de S‚o Paulo. Comentou brevemente sobre uma Mo„‚o de
Aplausos apresentada ao Ilmo. Sr. Vitor Emmanuel de Carvalho Izoldi, pelo excelente
trabalho realizado na E.M.E.F. "Prof.• Zen•bia P. Ferreira". AtravŠs dessa Mo„‚o de
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Aplausos quero lhe agradecer. Quero que saiba que sua ajuda foi de grande valia aos
alunos, pais de alunos e funcionƒrios da Escola Zen•bia. Pessoas especiais como voc•
est‚o sempre prontas para fortalecer a uni‚o fraterna. Procuro sempre olhar dentro dos
cora„…es das pessoas, porque sabemos que Š de lƒ que extra‰mos o que temos de
melhor. Obrigado por sua aten„‚o e pelo carinho dedicado a cada um daqueles alunos da
Escola Zen•bia. Quero te dizer Vitor Izoldi que tudo o que fazemos pensando em ajudar
ao pr•ximo, pela pr•pria lei da natureza, nos Š devolvido em dobro. S• entendemos
direito o milagre da vida quando deixamos que o inesperado aconte„a. Esta Mo„‚o estƒ
sendo feita por mim, mas quero que voc• saiba que na verdade ela simboliza o carinho de
cada aluno, funcionƒrios e cada pai e m‚e de alunos da escola Zen•bia, que s‚o muitos
gratos por tudo que voc• fez para eles neste per‰odo que lƒ trabalhou. Que o universo te
cubra de b•n„‚os e seja sempre muito feliz, e mais uma vez, obrigada Vitor Izoldi. Que se
d• ci•ncia do inteiro teor desta ao homenageado. Logo ap•s, teceu breves comentƒrios
sobre uma Mo„‚o de Aplausos e Agradecimento apresentada ao Exmo. Sr. HŠlio
Nishimoto, DD. Deputado Estadual, pela Libera„‚o de R$150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) visando obras de infraestrutura urbana na Rua Ayres AraŒjo Azevedo, na
localidade Recanto Feliz, no Bairro Vila Bom Jardim. Mais uma vez, em nome da
popula„‚o de Bananal, meus sinceros aplausos e agradecimentos. Comentou
brevemente tambŠm sobre uma “Mo„‚o de Pesar” apresentada pelo falecimento do SR.
Luiz Gon„alves, ocorrido recentemente. Deus tira de n•s quem mais amamos. Quando
menos esperamos e sem nenhum aviso. E a culpa? A culpa Š da vida que tem inicio, meio
e fim. A nossa culpa estƒ apenas em amar tanto e sentir tanto perder alguŠm. Mas o
tempo Š remŠdio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos.
E no fim apenas a saudade e uma certeza: n‚o importa onde esteja, estarƒ sempre
comigo. Disse tambŠm que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento da Sra.
Lilian Cristina Alexandre, ocorrido recentemente. Gostaria de ter uma por„‚o milagrosa
em minhas palavras, para poder ajudar voc• nesse momento t‚o duro. Como eu queria
conseguir um modo de aliviar essa dor t‚o imerecida e injusta. Mas as palavras n‚o
podem mudar o que jƒ passou. E seu momento triste aconteceu porque tiraram de voc•
uma pessoa muito valiosa. Os meus p•sames s‚o pelo falecimento de sua m‚e, uma
pessoa de quem voc• se orgulhou e sempre se orgulharƒ. Uma mulher que voc•
defendeu em inŒmeros momentos e que voc• amava com todas as for„as. Uma m‚e que
tambŠm foi feliz por ter uma filha incr‰vel como voc•. ’ dif‰cil superar uma perda assim,
mas a vida terƒ que continuar. N‚o desista de seu caminho, querida amiga, prossiga com
seus sonhos, e nunca se esque„a que cada vit•ria sua, serƒ uma dedicat•ria para sua
estimada m‚e. Estarei do seu lado para o que voc• precisar. Esta homenagem que, de
antem‚o sei contar com o aval de Vossas Excel•ncias, desejo que seja ela comunicada a
sua filha Thais C. Alexandre, extensivo aos familiares. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento
do Sr. Manoel Valim, ocorrido recentemente. Gostaria de deixar registrado nos anais
desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida do Sr. Manoel
Valim, uma pessoa muito conhecida e querida entre os bananalenses, sempre
espalhando sua alegria entre todos. Sem dŒvidas, uma perda que entristece nossa
cidade. Em seguida, disse que apresentou uma Mo„‚o de Aplausos a Sucem de Bananal
e a toda equipe de controle de endemias, pelo excelente trabalho que vem sendo
realizado em nossa cidade no combate e preven„‚o de doen„as, em especial a dengue,
que nos Œltimos meses tem causado sŠrios abalos em nossa popula„‚o. Que se d•
ci•ncia do inteiro teor desta ao Ilmo. Sr. Jo‚o Batista dos Santos, DD. Funcionƒrio da
Sucem e a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretƒria Municipal de
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SaŒde. Comentou tambŠm que apresentou uma Mo„‚o de Aplausos ao Ilmo. Sr. Douglas
Guarizzi Neto, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado em parceria com a
Prefeitura Municipal de Bananal e ajuda da popula„‚o bananalense, no servi„o de coleta,
sele„‚o e reciclagem do lixo, gerando empregos e renda em nossa cidade, alŠm do
principal objetivo que Š a reeduca„‚o da pr•pria popula„‚o no sentido de selecionar e
separar o lixo e consequentemente a diminui„‚o do impacto ambiental em nosso planeta,
tema este que se encontra em destaque no mundo moderno, devido a sua import‹ncia no
futuro da humanidade. Disse, ainda, que apresentou uma Mo„‚o de Congratula„…es ao
Exmo. Sr. Dr. CŠlio JosŠ da Silva, DD. Diretor do DEINTER 1 (Departamento de Pol‰cia
Judiciƒrio do Interior), por assumir no Œltimo dia 31 de mar„o o Comando da Pol‰cia Civil
na regi‚o do Vale do Para‰ba e Litoral Norte de S‚o Paulo. Dr. CŠlio JosŠ da Silva iniciou
sua carreira em 1986. Na regi‚o, ocupou as delegacias seccionais de Cruzeiro,
Guaratinguetƒ e S‚o JosŠ dos Campos, todas no DEINTER 1. TambŠm atuou como
professor universitƒrio nas ƒreas de Direito Constitucional e Administrativo. Agora assume
mais um desafio, e tenho a certeza de que, com fŠ em Deus, for„a, determina„‚o e
profissionalismo, sua atua„‚o e seu trabalho ser‚o de grande valia na Pol‰cia Civil do
Estado de S‚o Paulo. Em seguida, teceu breves comentƒrios sobre uma indica„‚o
apresentada, em que solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para junto a
Secretaria Municipal de SaŒde e a Secretaria Municipal de Educa„‚o, realizar estudos
visando † possibilidade de se ministrar cursos de primeiros socorros e combate a
inc•ndios aos funcionƒrios das escolas municipais de Bananal. Tal solicita„‚o Š pedido de
alguns funcionƒrios que jƒ presenciaram crian„as passando mal, e os mesmos ficaram
sem saber o que fazer no primeiro instante. Lembrando que os cursos de primeiros
socorros e combate a inc•ndios daria uma boa no„‚o aos funcionƒrios de como proceder
numa situa„‚o de emerg•ncia, atŠ a chegada da ambul‹ncia ou bombeiros no local.
Disse tambŠm que apresentou uma indica„‚o em que solicita a Excelent‰ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se construir 2 banheiros com chuveiro no pƒtio
do prŠdio “Solar Aguiar Valim” a fim de atender os donos de barracas em dias de festas
em nossa cidade, como Carnaval, Festa do Padroeiro, Encontro de Motociclistas, etc.
Indico ainda, dentro das possibilidades, para a constru„‚o tambŠm de um banheiro
adaptado para deficientes f‰sicos. Em seguida, disse tambŠm que apresentou uma
indica„‚o onde solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade
de se realizar servi„os de nivelamento dos paralelep‰pedos e paralelos em toda extens‚o
da av. Jo‚o Barbosa de Camargo, desde seu in‰cio no centro da cidade atŠ a localidade
denominada “Fecha Porta”. As reclama„…es dos motoristas e pedestres s‚o inŒmeras,
devido aos buracos causados pelo afundamento dos paralelos em diversos trechos da
avenida. Comentou brevemente sobre uma indica„‚o apresentada em que solicita a
Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de
dragagem e limpeza do rio Bananal em todo seu trecho urbano e do c•rrego “Lava PŠs”
desde o Educandƒrio atŠ desaguar no rio Bananal. Logo ap•s, teceu breves comentƒrios
sobre uma indica„‚o apresentada em que solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de ro„ada e patrolamento em toda a
extens‚o da “Estrada Municipal Rural Fortaleza”, que inicia no km6 da Rod. Sebasti‚o
Diniz de Moraes (SP-247). A referida estrada estƒ com o mato muito alto e com muitos
buracos devido †s chuvas de ver‚o. Com a palavra Vereadora LŒcia Helena Nader
Gon„alves disse que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento da Sra.
Mariana Carvalho Silva, ocorrido recentemente. Raiz de uma frondosa ƒrvore, assim foi a
Sra. Mariana. Uma raiz muito forte que soube enviar para os ramos que dela brotaram,
uma seiva sadia, repleta de amor, de coragem e de fŠ. Seiva que alimentou ainda, muitos
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outros cora„…es, abrindo-os para o mundo, abrindo-os para o outro, abrindo-os para
Deus! Disse, tambŠm que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento da SRA.
Lilian Cristina Alexandre, ocorrido recentemente. No anonimato de sua exist•ncia ela
colecionou uma grande quantidade de boas obras, bagagem imensa que levou consigo
para entregar ao seu Criador. Mas, tambŠm, deixou aqui, para todos n•s, um valioso
tesouro: o seu exemplo de vida que jamais poderƒ ser esquecido. Pedindo a Deus que d•
a ela o merecido repouso junto Dele, abra„amos voc•s com carinho, neste momento de
dor e de saudade. Logo ap•s, teceu breves comentƒrios sobre uma “Mo„‚o de Pesar”
apresentada pelo falecimento do Sr. Luiz Gon„alves, ocorrido recentemente. Disse, ainda,
que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Thomas Alckmin, ocorrido
recentemente em um trƒgico acidente aŠreo. Dizem que, um dia a saudade de alguŠm
deixa de ser dor e vira est•ria para se contar e guardar para sempre esse alguŠm, que Š
eterno dentro da gente. Neste momento, quando a saudade do Thomas ainda Š uma dor
sem dimens‚o, eu quero abra„ƒ-los com muito carinho e pedir a Maria que, neste
continuar da caminhada, lhes d• as m‚os, pois, tambŠm Ela, numa igual Sexta-Feira, viu
morto o seu Filho Jesus. Esta homenagem que, de antem‚o sei contar com o aval de
Vossas Excel•ncias, desejo que seja ela comunicada aos pais: Excelent‰ssimo Senhor Dr.
Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado de S‚o Paulo e a Ilustr‰ssima Senhora Maria
LŒcia Guimar‚es Ribeiro Alckmin, DD. Presidente do Fundo Social de Solidariedade do
Estado de S‚o Paulo, extensivo aos demais familiares. Em seguida, disse que apresentou
uma Mo„‚o de Congratula„…es ao Ilmo. Sr. Rafael Gavi‚o de Gouv•a, por assumir
recentemente a fun„‚o de Professor Mediador na E.E. “Visconde de S‚o Laurindo”,
fun„‚o esta que jƒ vem desempenhando com muito profissionalismo, dedica„‚o e amor.
ParabŠns pelo trabalho e sucesso neste novo desafio. Comentou brevemente tambŠm
sobre uma Mo„‚o de Aplausos e Agradecimento apresentada † Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela iniciativa de se disponibilizar acesso a
Internet (wi-fi) em pra„as pŒblicas de Bananal. Nos tempos em que vivemos Š muito
importante o acesso a Internet, ou seja, o acesso † informa„‚o por todos, seja de
qualquer classe social. Tal iniciativa Š um passo a mais no futuro em nossa querida
Bananal. Por fim, comentou brevemente sobre uma indica„‚o apresentada em que
solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar
redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua Boa Esperan„a, na Palha, em frente a
resid•ncia do “Sr. Zizinho”, nas proximidades da “Dona Almerinda”, pr•ximo ao “Sr. Levi”,
entrada que dƒ acesso a quadra de esportes, perto da rua Benedito Dias Novaes e ainda
nas proximidades da “Igreja Assembleia de Deus de Madureira”, no Timbor•. Disse que jƒ
fez muitos pedidos para o Rancho Grande, que o IBGE n‚o reconhece o Rancho Grande
como Distrito, mas sim como aglomerado, que formalizarƒ um requerimento na pr•xima
Sess‚o ordinƒria no sentido de pedir † Prefeitura Municipal as providencias jur‰dicas para
que o Rancho Grande possa ser reconhecido como Distrito. Comentou tambŠm que hƒ
um buraco muito grande na rodovia perto de sua casa, numa curva, que hƒ o perigo de
um acidente no local, que enviarƒ of‰cio ao DER cobrando as devidas provid•ncias. Disse,
ainda, que recebeu resposta da Elektro com rela„‚o ao requerimento em que pedia a
instala„‚o de uma subesta„‚o de energia elŠtrica em Bananal, onde lhe foi respondido
que a mencionada empresa estƒ realizando estudos para realizar este projeto. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando junto a Secretaria Municipal de
Educa„‚o, a possibilidade de se realizar estudos visando a implanta„‚o de um Projeto
nas escolas municipais a fim de incentivar e estimular as crian„as com rela„‚o a„…es na
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luta contra a escassez de ƒgua em nosso munic‰pio, determinando um dia mensal para
levarem as mesmas em nascentes pr•ximas para plantarem sementes de ƒrvores nativas,
a fim de preserva-las. Devemos realizar a„…es visando uma solu„‚o para este problema
agora, pois o plantio dessas ƒrvores agora garantirƒ a abund‹ncia de ƒgua potƒvel nos
anos futuros. Disse tambŠm que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento da
Sra. Lilian Cristina Alexandre, ocorrido recentemente. A morte n‚o Š a maior perda da
vida. A maior perda da vida Š o que morre dentro de n•s enquanto vivemos. Por isso ela
sempre serƒ lembrada, pois aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes
de n•s. Tive o prazer de conhecer a Sra. Lilian, uma m‚e e filha exemplar, querida pelos
seus filhos, seu marido e por seus familiares, sem dŒvidas uma pessoa excelente, e tenho
a certeza de que Nosso Senhor Jesus Cristo jƒ a recebeu de bra„os abertos. Em seguida,
disse que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Luiz Gon„alves,
ocorrido recentemente. Tive o prazer de conhecer o Sr. Luiz, um homem trabalhador e
bom marido, sempre alegre com as pessoas que o cercavam, e tenho a certeza de que
Nosso Senhor Jesus Cristo jƒ o recebeu de bra„os abertos. Esta homenagem que, de
antem‚o sei contar com o aval de Vossas Excel•ncias, desejo que seja ela comunicada
aos familiares. Teceu breves comentƒrios tambŠm sobre uma “Mo„‚o de Pesar”
apresentada pelo falecimento do Sr. Manoel Valim, ocorrido recentemente. Tive o prazer
de conhecer o Sr. Manoel, um homem trabalhador, sempre pronto a ajudar, alegre com as
pessoas que o cercavam, e tenho a certeza de que Nosso Senhor Jesus Cristo jƒ o
recebeu de bra„os abertos. Com a palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
c•pia do mapa atualizado do per‰metro urbano da cidade de Bananal. Tal pedido se
justifica para termos clareza do real per‰metro urbano da cidade, pois muitos moradores
n‚o sabem se est‚o dentro desse per‰metro, principalmente quando necessitam dos
servi„os da SABESP. Em aparte, vereadora LŒcia Nader disse que no Plano Diretor
existe a previs‚o de apresenta„‚o deste per‰metro urbano no prazo de 03 (tr•s) anos. Em
seguida, disse que apresentou uma indica„‚o em que solicita a Excelent‰ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar redutores de velocidade (quebramolas) em frete a Base da Policia Militar na av. Bom Jesus. Esta solicita„‚o da Policia
Militar vai facilitar a fiscaliza„‚o de ve‰culos, alŠm de oferecer mais seguran„a aos
pedestres, reduzindo a velocidade dos ve‰culos que transitam naquela localidade. Disse
tambŠm que esteve no Œltimo dia 13 de abril acompanhando a licita„‚o para escolha da
empresa que realizarƒ as obras de recupera„‚o da Rua Ant‘nio Gavi‚o e outras ruas do
Bairro Chico Leme, onde foi ganhadora do certame uma empresa com a proposta no valor
de R$ 562 mil reais e que os vereadores devem fiscalizar a execu„‚o desta obra e os
gastos destes recursos que s‚o repassados pelo DADE. Com a palavra vereador Luiz
Maur‰cio Coutinho disse que a primeira indica„‚o apresentada como vereador nesta
C‹mara Municipal foi pedindo um redutor de velocidade para o Bairro da Palha, na Rua
Boa Esperan„a, mas que ainda n‚o foi atendido. Disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto ao andamento das
obras de drenagem e pavimenta„‚o parcial na Rua Boa Esperan„a, no Timbor•. Quais
motivos impedem o inicio das obras? Haja vista que o Memorial Descritivo jƒ foi feito pela
Prefeitura Municipal de Bananal. Em seguida, comentou sobre uma indica„‚o
apresentada onde solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de solicitar ao setor competente o desentupimento da pia localizada no
corredor do Posto do PSF no distrito de Rancho Grande hƒ meses. Indico ainda para a
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necessidade de recolocar a pia do consult•rio mŠdico do Posto do PSF no distrito de
Rancho Grande. Disse tambŠm que apresentou uma indica„‚o em que solicita a
Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar um
bebedouro no Posto do PSF no distrito de Rancho Grande. Tal pedido jƒ foi solicitado
anteriormente por este Vereador, no entanto demais postos do PSF receberam
bebedouros novos, e Rancho Grande n‚o, contando apenas com um pequeno filtro de
barro. Comentou brevemente sobre uma indica„‚o onde solicita a Excelent‰ssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se rever junto a Secretaria Municipal
de Educa„‚o, a linha de transporte escolar municipal do bairro da Palha, atŠ o Timbor•. O
problema que estƒ acontecendo Š que ap•s o embarque das crian„as menores (PrŠEscola) no carro, o mesmo vai apanhando crian„as com mais idade pelo trajeto,
superlotando o ve‰culo e consequentemente causando transtornos aos menores. Hƒ
m‚es que est‚o se deslocando do Timbor• atŠ o centro, trazendo seus filhos atŠ a escola
para que eles n‚o passem pelo aperto no carro. Ao mesmo tempo diversas crian„as com
mais idade que moram mais pr•ximas do centro embarcam no ve‰culo. A prefer•ncia do
ve‰culo tem que ser para as crian„as de prŠ-escola, ou a Prefeitura Municipal de Bananal
disponibilizar mais ve‰culos para este trajeto. Em seguida, parabenizou as equipes da
Sucem e Prefeitura Municipal pelas a„…es de combate † dengue no Munic‰pio. Em aparte,
vereadora LŒcia questionou os dados atualizados dos casos de dengue no Munic‰pio,
sendo respondido pelo vereador Luiz Maur‰cio que jƒ s‚o quase 200 (duzentos) casos
notificados e quase 80 (oitenta) casos confirmados. Por fim, deixou seus sentimentos †s
fam‰lias dos falecidos recentemente. 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 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 Osvaldo Ferreira lembrou a todos sobre a
exist•ncia do Conselho Municipal dos Direitos da Crian„a e do Adolescente, pedindo
†queles que t•m imposto de renda a pagar neste exerc‰cio de 2015, que realizem uma
doa„‚o de 6% desse valor ao referido Conselho. Disse que estes valores ser‚o bem
vindos ao Munic‰pio, tendo em vista que jƒ estƒ tudo regularizado, o CNPJ do Conselho
Municipal dos Direitos da Crian„a e do Adolescente jƒ foi criado e a conta corrente jƒ estƒ
aberta para o recebimento destas doa„…es e que fica triste porque a Prefeitura Municipal
de Bananal n‚o faz nenhum tipo de campanha para divulgar estas informa„…es. Em
seguida, parabenizou as equipes da Sucem e Prefeitura Municipal pelas a„…es de
combate † dengue no Munic‰pio. Disse que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins
de Souza quanto a sua indica„‚o onde solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de nivelamento dos paralelep‰pedos
e paralelos em toda extens‚o da av. Jo‚o Barbosa de Camargo, desde seu in‰cio no
centro da cidade atŠ a localidade denominada “Fecha Porta”, mas acredita que o melhor a
ser feito seria o asfaltamento no referido local. Disse que os Prefeitos Municipais devem
saber usar a intelig•ncia na execu„‚o de obras no Munic‰pio, saber aproveitar os recursos
e a m‚o de obra para se gastar o m‰nimo poss‰vel, mas isso infelizmente n‚o acontece
em nosso Munic‰pio. Agradeceu † Prefeitura Municipal de Bananal porque as obras de
recupera„‚o da Ponte Santa Vit•ria jƒ foram iniciadas. Disse tambŠm que n‚o faz muitos
requerimentos, pois v• que eles n‚o produzem muitos efeitos. Por fim, parabenizou o SR.
Vitor Emmanuel de Carvalho Izoldi, pelo excelente trabalho realizado na E.M.E.F. "Prof.•
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Zen•bia P. Ferreira". Com a palavra Vereadora LŒcia Helena Nader Gon„alves disse que
concorda com as palavras do vereador Osvaldo Ferreira quanto a quest‚o da exist•ncia
do Conselho Municipal dos Direitos da Crian„a e do Adolescente, e †queles que t•m
imposto de renda a pagar neste exerc‰cio de 2015, que realizem uma doa„‚o de 6%
desse valor ao referido Conselho. Pediu † C‹mara Municipal de Bananal, atravŠs de sua
Assessoria de Imprensa, que divulgue estas informa„…es no Blog da C‹mara. Agradeceu
† Prefeitura Municipal de Bananal pela instala„‚o de um redutor de velocidade na
Avenida Jo‚o Barbosa de Camargo, perto da Igreja Matriz. Comentou brevemente sobre
a licita„‚o realizada para a escolha da empresa que irƒ executar as obras de recupera„‚o
de diversas ruas do Bairro Chico Leme. Disse que o DADE liberarƒ recursos ainda neste
ano de 2015 para a realiza„‚o de diversas obras no Munic‰pio de Bananal. Comentou
tambŠm que Š muito importante que todos os vereadores e Comiss…es da C‹mara
Municipal de Bananal acompanharem as obras e demais atos do Executivo. Disse
tambŠm que recebeu uma resposta da Prefeitura Municipal de Bananal com rela„‚o a um
requerimento apresentado solicitando melhorias na ponte que liga o Bairro Cer‹mica †
Rodovia SP-68, onde lhe foi respondido que a referida ponte necessita de reparos em sua
parte estrutural. Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que
apresentou uma indica„‚o em que solicita a Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se realizar a substitui„‚o de l‹mpadas queimadas na Pra„a
Rubi‚o JŒnior, pois a mesma estƒ muito escura. Em seguida, disse que apresentou uma
indica„‚o a Excelent‰ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
construir um parque infantil na cidade. Este pedido Š de inŒmeras m‚es, que n‚o t•m
onde levarem seus pequenos para um lazer, pois a cidade estƒ totalmente carente neste
sentido. Disse, ainda, que apresentou uma indica„‚o a Excelent‰ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de ro„ada, capina e limpeza em toda
a cidade, pois s‚o vƒrias as reclama„…es dos mun‰cipes com o aparecimento de cobras,
aranhas e pernilongos em todos os bairros. A cidade estƒ com muito mato, necessitando
de servi„os de limpeza urgente. Disse que n‚o concorda com o vereador Osvaldo em
suas coloca„…es quanto a n‚o apresenta„‚o de requerimentos, pois os requerimentos a
Prefeita municipal tem a obriga„‚o de responder no prazo legal e, por isso, eles surtem
efeito, diferentemente das indica„…es que n‚o s‚o atendidas. Disse que foi informada
pelo Sr. Juliano do Cart•rio da Suely que os mŠdicos da Unidade Mista est‚o colocando
como indeterminada a causa da morte de alguns pacientes, e que o Cart•rio n‚o mais
aceitarƒ essa situa„‚o. Comentou tambŠm que existe uma espŠcie de persegui„‚o no
Bairro da Palha, onde o ex-vereador Milko estƒ fazendo alguns tipos de cobran„a em
redes sociais ao atual vereador Luiz Maur‰cio. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza agradeceu ao Sr. Fumeiro e demais membros da equipe de obras da
Prefeitura Municipal por trabalhos realizados recentemente no Munic‰pio. Agradeceu †
Prefeitura Municipal de Bananal pelo in‰cio das obras na Pra„a S‚o Pedro. Agradeceu
tambŠm † Prefeitura Municipal de Bananal pelo in‰cio das obras na Ponte Santa Vit•ria.
Parabenizou o Sr. Douglas Guarizzi Neto, pelo excelente trabalho de reciclagem de lixo
que vem sendo realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Bananal.
Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela reconstru„‚o da Ponte na Estrada
rural do Indaiƒ, que os moradores locais ficaram bastante contentes. Em seguida,
comentou brevemente sobre a necessidade de uma limpeza geral e reconstru„‚o de uma
cerca no CemitŠrio do Rancho Grande. Agradeceu † Prefeitura Municipal de Bananal pela
instala„‚o de um redutor de velocidade na Avenida Jo‚o Barbosa de Camargo, perto da
Igreja Matriz. Disse tambŠm que a Prefeitura Municipal de Bananal deve realizar a
notifica„‚o dos proprietƒrios de terrenos para que realizem a limpeza deles, com o intuito
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de evitar a prolifera„‚o do mosquito transmissor da dengue. Com a palavra vereador JosŠ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que esteve recentemente conversando com o Sr.
Roberto, coordenador do Projeto A„‚o Jovem, onde ficou acertada a distribui„‚o da
Cartilha Cidad‚ do Poder Legislativo para estes jovens, visando a orienta„‚o e educa„‚o
destes jovens sobre temas afetos ao Poder Legislativo. Por fim, desejou um feliz
aniversƒrio † sua esposa Vera, que completa mais um ano de vida na presente data. Com
a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a Sucem de Bananal e
a toda equipe de controle de endemias, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado
em nossa cidade no combate e preven„‚o de doen„as, em especial a dengue, que nos
Œltimos meses tem causado sŠrios abalos em nossa popula„‚o. Com a palavra vereador
Luiz Maur‰cio Coutinho disse que n‚o estƒ enciumado de outros vereadores
apresentarem requerimentos sobre temas ligados ao Bairro da Palha, conforme havia sido
dito anteriormente pelo vereador Osvaldo Ferreira. Agradeceu † Prefeitura Municipal de
Bananal pelo in‰cio das obras na Pra„a S‚o Pedro. Disse que recebeu uma resposta ao
requerimento apresentado sobre a falta de atendimento de mŠdico pediatra na Unidade
Mista de SaŒde †s segundas-feiras, sendo que tal resposta n‚o explicou direito este
questionamento feito pelo vereador. Comentou tambŠm brevemente sobre a situa„‚o da
dengue em nosso munic‰pio, ressaltando a necessidade de conscientiza„‚o da popula„‚o
quanto †s medidas de preven„‚o da doen„a. Parabenizou os aniversariantes, Sr. Roberto
e Sr.• Vera, esposa do vereador JosŠ Eduardo. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que Disse que apresentou uma indica„‚o † Prefeitura Municipal
de Bananal solicitando uma limpeza geral na estrada Santa Pol‘nia. Em seguida, teceu
breves comentƒrios sobre uma indica„‚o em que solicita † Prefeitura Municipal de
Bananal a instala„‚o de suporte para a coloca„‚o de bicicletas, no centro da cidade.
Disse, ainda, que apresentou uma indica„‚o † Prefeitura Municipal de Bananal solicitando
a reforme de diversas pontes na ƒrea rural do Munic‰pio. Em seguida, desejou seus
sentimentos de pesar †s fam‰lias dos falecidos recentemente. Comentou tambŠm que,
segundo lhe foi informado pela Prefeita Municipal, o Campeonato Amador de Futebol de
Bananal serƒ realizado neste ano de 2015, com previs‚o para in‰cio entre os meses de
junho e julho. 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 Ordinƒria dia 07
(sete) de maio de 2015, quinta feira, em horƒrio regimental, comunicando a todos que na
pr•xima Sess‚o Ordinƒria ser‚o discutidas e votadas as Contas Municipais do exerc‰cio
2012, do Ex-Prefeito Municipal Sr. David Luiz Amaral de Moraes (TC n€ 1856/026/12). E,
para constar, eu, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1€ Secretƒrio, mandei lavrar a
presente ATA, que aprovada, serƒ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 16 de abril de
2015.
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