Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 16 - 2015
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2015. No dia
quinze do mês de outubro de dois mil e quinze (15/10/2015), às dezenove horas, na
Sala Nobre da Câmara Municipal de Bananal, sita à Rua Manoel de Aguiar, nº 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Sexta Sessão
Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): Lúcia Helena Nader Gonçalves
(Vice – Presidente), Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário), Luiz Mauricio
Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
Érika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. Ausente o vereador Luiz Cosme
Martins de Souza (1º Secretário). A ATA da sessão anterior foi aprovada sem
restrições. Após a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus, declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura das
matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR JOSÉ
EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 140/2015= solicita da
CLARO S/A, reparo ou substituição do aparelho repetidor de sinal da torre localizada em
Bananal-SP; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Moção n.º 142/2015=
de agradecimento e aplausos, ao D.E.R., em nome do Ilmo. Sr. Vagner Bernardo Maria,
DD. Presidente da CJL (Comissão Julgadora de Licitações), pela agilidade no
atendimento ao Requerimento n.º 126/2015; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Moção n.º 143/2015= de congratulações e aplausos, ao Ten. Cel. PM Luiz
Alberto Rodrigues da Silva, DD. Comandante do 11.º Grupamento de Bombeiros, pela
assunção de comando em 02/10/2015; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Moção n.º 144/2015= de aplausos, aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias,
pela comemoração de seu dia em 04/10/2015; Moção n.º 145/2015= de aplausos, aos
jovens Gean Carlos da Conceição (Dê) e Thiago, pela iniciativa de organizar um torneio
de futsal na Quadra Poliesportiva da Palha no dia 03/10/2015; Moção n.º 146/2015= de
aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal, a Secretaria Municipal de Educação, a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a
Secretaria Municipal de Assistência Social, pela comemoração do dia das crianças no dia
12/10/2015 na Praça Rubião Júnior; Moção n.º 147/2015= de aplausos, a todos os
professores de nossa cidade, pelo “Dia do Professor”, comemorado em 15/10/2015;
Moção n.º 148/2015= de aplausos, a professora Raphaella Cristine Cavalheiro, pelos
relevantes serviços prestados na E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra". Quando da
discussão dos requerimentos e das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta
fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves disse que apresentou uma Moção de Congratulações e Aplausos ao
Ten. Cel. PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva, DD. Comandante do 11.º Grupamento de
Bombeiros, pela assunção de comando em 02 de outubro do ano em curso, na Sede do
11.º GB em São José dos Campos, São Paulo. A Vossa Excelência meus parabéns pela
merecida promoção. Que esta vitória possa lhe impulsionar ainda mais, na busca de
outras conquistas que com certeza virão. Tenho a certeza de que irá se dedicar cada vez
mais em suas atividades, a fim de elevar ainda mais o nome e a imagem da Polícia, pela
prestação de um serviço de excelência à sociedade paulista. Parabéns! Sucesso! Que se
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dê ciência do inteiro teor desta ao Comandante homenageado. Em seguida, disse que foi
um momento muito gratificante receber na data de hoje, no Município de Bananal, o DD.
Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, que veio aqui para inaugurar o
início das obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-68. Disse que se trata de um
político muito prestativo, que sempre atendeu os pedidos dos vereadores, que a maior
prioridade neste momento é preparar o Município para um desenvolvimento sustentável,
valorizando o turismo da cidade. Disse que a quadra da Escola Municipal Coronel
Nogueira Cobra é a única ainda descoberta, que comentou sobre isso com o DD.
Governador do Estado de São Paulo, e estará mandando um Ofício a ele solicitando a
cobertura da referida quadra, onde todos os demais vereadores também assinarão o
ofício. Em seguida, parabenizou o vereador Luiz Maurício Coutinho pela interpretação do
personagem Palhaço Furréka, na festa do Dia das Crianças ocorrida na Praça Rubião
Júnior, durante a inauguração do novo Parquinho Infantil. Teceu breves comentários sobre
a atual situação da saúde pública no Município de Bananal, destacando que os pacientes
de oncologia ainda têm de se deslocarem diariamente até Municípios muito distantes do
nosso para realizarem o tratamento, e isso é uma situação muito desgastante. Em
seguida, parabenizou o Sr. Totonho pela realização da Festa do Dia das Crianças no
Bairro Vila Bom Jardim, ressaltando que mesmo o Sr. Totonho não sendo mais vereador,
continua fazendo um trabalho social muito bonito, ajudando as pessoas carentes. Por fim,
parabenizou também todos os professores do Município, pelo Dia dos Professores
comemorado na data de hoje. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira agradeceu a
todos pelos cumprimentos recebidos pelo seu aniversário. Em seguida, teceu breves
comentários sobre a presença, na data de hoje, no Município de Bananal, do DD.
Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, que veio aqui para inaugurar o
início das obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-68, que será um investimento
muito grande no Município de Bananal, de mais de R$ 126 milhões. Disse que o DD.
Governador é cidadão bananalense, tendo recebido esta honraria do ex-vereador Josué
de Santa Rosa, há alguns anos, que o DD. Governador sempre ajudou muito o Município
de Bananal. Disse que o DD. Governador irá mandar para o Município de Bananal uma
ambulância nova, tendo em vista que uma ambulância da UMS foi destruída
recentemente em um acidente de trânsito. Disse também que o DD. Governador irá
parcelar uma dívida que o Município de Bananal tem com o Estado de São Paulo, em 48
(quarenta e oito) prestações, sendo de R$ 15 mil aproximadamente o valor de cada
prestação e que, assim que for paga a primeira prestação, um recurso de valor
aproximado de R$ 5 milhões será liberado para o Município. Em seguida, parabenizou o
Sr. Totonho pela realização da Festa do Dia das Crianças no Bairro Vila Bom Jardim,
ressaltando que mesmo o Sr. Totonho não sendo mais vereador, continua fazendo um
trabalho social muito bonito, ajudando as pessoas carentes. Com a palavra vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado a Gerência de Relacionamento da Claro S/A
Telefonia Móvel, solicitando serviços de reparo ou substituição do aparelho repetidor de
sinal da torre localizada em Bananal-SP, pois há 60 dias ocorreu um problema com esse
equipamento e a partir desta data o sinal ficou fraco na Zona Rural que abrange as
localidades “Bom Retiro” e “Fazenda Bela Vista”. Os moradores dessas localidades estão
com dificuldade para originar e receber chamadas. Em seguida, teceu breves comentários
sobre a presença, na data de hoje, no Município de Bananal, do DD. Governador do
Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, que veio aqui para inaugurar o início das obras
de recuperação da Rodovia Estadual SP-68, que será um investimento muito grande no
Município de Bananal, de mais de R$ 126 milhões e, ainda, que o DD. Governador irá
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parcelar uma dívida que o Município de Bananal tem com o Estado de São Paulo, em 48
(quarenta e oito) prestações, sendo de R$ 15 mil aproximadamente o valor de cada
prestação e que, assim que for paga a primeira prestação, um recurso de valor
aproximado de R$ 5 milhões será liberado para o Município. Parabenizou a DD. Prefeita
Municipal de Bananal, Srª. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela inauguração do
Parquinho Infantil na Praça Rubião Júnior. Parabenizou o vereador Luiz Maurício
Coutinho pela interpretação do personagem Palhaço Furréka, na festa do Dia das
Crianças ocorrida na Praça Rubião Júnior, durante a inauguração do novo Parquinho
Infantil. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa comentou sobre a
presença, na data de hoje, no Município de Bananal, do DD. Governador do Estado de
São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, que veio aqui para inaugurar o início das obras de
recuperação da Rodovia Estadual SP-68, que será um investimento muito grande no
Município de Bananal, de mais de R$ 126 milhões e, ainda, que o DD. Governador irá
parcelar uma dívida que o Município de Bananal tem com o Estado de São Paulo, em 48
(quarenta e oito) prestações, sendo de R$ 15 mil aproximadamente o valor de cada
prestação e que, assim que for paga a primeira prestação, um recurso de valor
aproximado de R$ 5 milhões será liberado para o Município. Em seguida, parabenizou o
vereador Luiz Maurício Coutinho pela interpretação do personagem Palhaço Furréka, na
festa do Dia das Crianças ocorrida na Praça Rubião Júnior, durante a inauguração do
novo Parquinho Infantil. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que
apresentou uma Moção de Aplausos aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias,
pela comemoração de seu dia em 04 de outubro de 2015. Embaixo do sol escaldante, se
movimentando no frio tremulante, para aquecer a espera de um vivante, surge então um
ser fascinante, com o coração vibrante, prontamente para mais uma batalha, com seu
dom de orientar, informar, e se preocupar com quem necessitar, rotineiro na luta entre
tantos corações, com o dos outros se preocupar, mesmo que o seu venha a quebrar,
porque ele ama ajudar, o dom é a arte de amar e respeitar. Deus abençoe sua rotina
diária. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Saúde, para que
a mesma dê ciência aos homenageados. Em seguida, disse que apresentou uma Moção
de Aplausos aos jovens Gean Carlos da Conceição (Dê) e Thiago, pela iniciativa de
organizar um torneio de futsal na Quadra Poliesportiva da Palha, no dia 03 de outubro do
ano em curso. O torneio contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, com grande dedicação e profissionalismo da Sra. Karyna e do Sr. Heleno.
Iniciativas como esta são exemplos a serem seguidos por todos, em especial aos jovens,
pois o esporte ajuda a formar cidadãos exemplares e dedicados para o futuro. Que se dê
ciência do inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e aos jovens
homenageados. Disse também que apresentou uma Moção de Aplausos à Prefeitura
Municipal de Bananal, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de
Assistência Social, pela comemoração do dia das crianças no último dia 12 de outubro na
Praça Rubião Junior, e ainda pela inauguração do parque infantil no mesmo local. Deixo
ainda meus aplausos ao “Grupo de Dança Expressão em Movimento” e ao “Grupo de
Teatro Arte in Cena”, que ajudaram a abrilhantar ainda mais o Dia das Crianças em
Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta às Secretarias homenageadas e aos
Grupos de Dança e Teatro. Comentou brevemente também sobre uma Moção de
Aplausos apresentada a todos os professores de nossa cidade, pelo “Dia do Professor”
que está sendo comemorado hoje, dia 15 de outubro. Ele divide o seu tempo. Caminha,
despertando sabedoria, é parceiro da alegria de tantos. Abre portas de um novo amanhã,
questiona a vida e desperta uma realidade, nas fórmulas de raciocínios e regras. Mestre!
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Que estende a mão, tem o diálogo da nova caminhada para a aventura da vida. Faz
germinar a missão de ensinar não só letras, mas paz, esperança, solidariedade e
coragem, para um novo amanhã que virá. Um exemplo para vencer na vida. Que se dê
ciência do inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Educação, a EE “Visconde de São
Laurindo”, a E.M.E.F. "Prof. José Luiz Ferreira Guimarães", a E.M.E.I. "Coronel Nogueira
Cobra", a E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira" e a E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. de Paula". Por
fim, teceu breves comentários sobre uma Moção de Aplausos apresentada à Professora
Raphaella Cristine Cavalheiro, que atualmente trabalha com a turma do 1º ano da
alfabetização, na E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", onde leciona desde 02 de julho de
2012. Diversas mães já vieram até este Vereador para elogiar o trabalho desenvolvido
com as crianças por esta professora, que não mede esforços para dar o seu melhor. Meus
sinceros aplausos a Professora Raphaella por todo o seu carinho com as crianças, seu
profissionalismo com seriedade e dedicação. Nossa educação só tem a ganhar com o seu
trabalho e o nosso município muito mais. Obrigado. Que se dê ciência do inteiro teor
desta a Professora homenageada. Por fim, teceu breves comentários sobre a presença,
na data de hoje, no Município de Bananal, do DD. Governador do Estado de São Paulo,
Sr. Geraldo Alckmin, que veio aqui para inaugurar o início das obras de recuperação da
Rodovia Estadual SP-68 e, ainda, que o DD. Governador irá parcelar uma dívida que o
Município de Bananal tem com o Estado de São Paulo, em 48 (quarenta e oito)
prestações, sendo de R$ 15 mil aproximadamente o valor de cada prestação e que, assim
que for paga a primeira prestação, um recurso de valor aproximado de R$ 5 milhões será
liberado para o Município. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse
que não apresentou requerimentos nesta presente Sessão Ordinária, pois estava junto
com DD. Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, que veio aqui para
inaugurar o início das obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-68. Disse que
apresentará na próxima Sessão ordinária desta Casa, um requerimento solicitando
informações da Prefeitura Municipal de Bananal quanto aos custos da construção do
Parquinho Infantil da Praça Rubião Júnior. Disse, ainda, que são necessárias melhorias
na referida Praça quanto à iluminação do local, porque a Praça é muito escura. Disse
também que o Parquinho Infantil ficou muito bom, construído com madeira tratada,
ecologicamente correta, mas ainda está faltando um brinquedo adaptado para crianças
portadoras de necessidades especiais. Disse que o DD. Governador irá parcelar uma
dívida que o Município de Bananal tem com o Estado de São Paulo, em 48 (quarenta e
oito) prestações, sendo de R$ 15 mil aproximadamente o valor de cada prestação e que,
assim que for paga a primeira prestação, um recurso de valor aproximado de R$ 5
milhões será liberado para o Município. Por fim, parabenizou também todos os
professores do Município, pelo Dia dos Professores comemorado na data de hoje.
Colocados em votação os requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade.
Não 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 não constou nenhum Projeto. Ato contínuo, determinou o
Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que apresentou uma Moção de Pesar à Senhora Emídia Luciana
de Freitas, por seu falecimento ocorrido na data de hoje. Em seguida, parabenizou os
Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, pela comemoração de seu dia em 04 de
outubro de 2015. Parabenizou também todos os professores do Município, pelo Dia dos
Professores comemorado na data de hoje. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader
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Gonçalves agradeceu ao Vereador Osvaldo Ferreira pela Moção de Pesar apresentada à
Senhora Emídia Luciana de Freitas, por seu falecimento ocorrido na data de hoje. Em
seguida, parabenizou também todos os professores do Município, pelo Dia dos
Professores comemorado na data de hoje, em especial as professoras Fátima e Karina.
Parabenizou todos os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de
Bananal, pela comemoração de seu dia em 04 de outubro de 2015. Logo após, solicitou à
Presidência desta Câmara Municipal o uso do Plenário para o próximo dia 20 (vinte) de
novembro do corrente ano, a fim de realizar a entrega do Título de Cidadão Bananalense
ao Excelentíssimo Deputado Estadual Estevam Galvão. Por fim, convidou a todos para
participarem da Audiência Pública da Elektro, no próximo dia 29 (vinte e nove) de outubro,
às 19h00min, no Plenário desta Câmara Municipal, onde serão debatidas várias questões
de interesse da população de Bananal, como por exemplo, a instalação de Iluminação
Pública em locais que ainda não possuem e são necessários, devido ao grande número
de moradores; quedas e “piques” de energia muito forte, os quais acontecem com muita
frequência, causando transtornos aos bananalenses, inclusive financeiros; postes
instalados no meio das calçadas, prejudicando a acessibilidade; CIP (Contribuição
Iluminação Pública) e embutimento subterrâneo dos fios de alta tensão. Com a palavra
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que os vereadores devem lutar
pelo Município, independente de quais partidos políticos eles pertençam. Em seguida,
parabenizou todos os professores do Município, pelo Dia dos Professores comemorado
na data de hoje. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho iniciou suas palavras
parabenizando o Sr. Totonho pela realização da Festa do Dia das Crianças no Bairro Vila
Bom Jardim, ressaltando que mesmo o Sr. Totonho não sendo mais vereador, continua
fazendo um trabalho social muito bonito, ajudando as pessoas e crianças carentes
daquela localidade. Em seguida, parabenizou os jovens Gean Carlos da Conceição (Dê) e
Thiago, pela iniciativa de organizar um torneio de futsal na Quadra Poliesportiva da Palha,
no dia 03 de outubro do ano em curso. Parabenizou, também, a todos os Conselheiros
Tutelares eleitos nas eleições dos membros do Conselho Tutelar de Bananal, ocorrida no
último dia 04 de outubro do corrente ano. Por fim, parabenizou a todos os funcionários
públicos que trabalham na Unidade Mista de Saúde, por seu empenho e dedicação no
desempenho de suas funções. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
parabenizou todos os professores do Município, pelo Dia dos Professores comemorado
na data de hoje, em especial à professora D. Dora, que foi sua primeira professora.
Parabenizou todos os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de
Bananal, pela comemoração de seu dia em 04 de outubro de 2015. Em seguida,
parabenizou o Vereador Osvaldo Ferreira pela Moção de Pesar apresentada à Senhora
Emídia Luciana de Freitas, por seu falecimento ocorrido na data de hoje. Com a palavra
vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso comentou brevemente sobre a futura construção
de mais casas populares no Município de Bananal, destacando que enviou, há algum
tempo, requerimento à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)
questionando sobre o andamento deste projeto e recebeu um ofício assinado pelo Chefe
de Gabinete do Deputado Rodrigo Garcia lhe informando que o andamento deste projeto
depende do atendimento a alguns requisitos técnicos por parte do Município de Bananal.
Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou uma Moção
de Agradecimento e Aplausos ao D.E.R., em nome do Ilustríssimo Senhor Vagner
Bernardo Maria, DD. Presidente da CJL (Comissão Julgadora de Licitações), pela
agilidade no atendimento ao Oficio n.º 294/2015, ref. ao Requerimento n.º 126/2015
(solicita cópia do Projeto de Licitação n.º 022/14 LTI, referente aos lotes 3 e 4 da SP-68,
sentido Bananal x Arapei e Bananal x Pouso Seco, e ainda cópia do Memorial Descritivo,
Rua Manoel de Aguiar, n.º 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de São Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

Orçamento Financeiro e contrato entre as empresas). Em seguida, questionou da
Prefeitura Municipal de Bananal qual é o valor que já foi pago à empresa Luquip
Terraplenagem pela execução dos serviços de calçamento da Rua Manoel Ricardo da
Fonseca. Por fim, parabenizou todos os professores do Município, pelo Dia dos
Professores comemorado na data de hoje, em especial à professora Dirce Baraldo, que
foi sua primeira professora. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária
dia 05 (cinco) de novembro de 2015, quinta-feira, em horário regimental. E, para constar,
eu, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1º Secretário, mandei lavrar a presente ATA,
que aprovada, será assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 15 de outubro de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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