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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 01/2013
ATA DA 1ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2013 Aos sete
dias do m†s de fevereiro de dois mil e treze (07/02/2013), ‡s vinte horas, na Sala Nobre
da Cˆmara Municipal de Bananal, sita ‡ Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta cidade de
Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou a Primeira Sess‚o Ordin‰ria desta Primeira
Sess‚o Legislativa, sob a Presid†ncia do Vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Maria Aparecida Souza da Costa ( 2ƒ Secretaria);
Luiz Mauricio Coutinho ( Vice – Presidente); ‹rika Tereza Coitinho Affonso (1ƒ Secretaria);
Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral Rodrigues; Luiz Cosme Martins de Souza, …lvaro
Luis Nogueira Ramos e LŒcia Helena Nader Gon•alves. A ATA da sess‚o extraordin‰ria
do dia 21 de janeiro foi aprovada sem restri•Žes. Ap•s a chamada, havendo nŒmero
regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta ‡ sess‚o. Na
seq•†ncia procedeu-se a leitura das matŠrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual
constaram: Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as): PROJETO DE
LEI N.ƒ 03/2013, de autoria do Executivo Municipal, que “DispŽe sobre o novo regime de
adiantamentos de di‰rias e de despesas diversas concedidas aos servidores do Munic’pio
de Bananal e d‰ outras provid†ncias.” VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES
DE
OLIVEIRA:
Requerimento
n.€
01/2013=
solicita
da
ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR, informa•Žes sobre a exist†ncia de plano emergencial para Bananal
em casos de incidente nas usinas da Central Nuclear em Angra dos Reis;Requerimento
n.€ 02/2013= solicita do Instituto Geogr‰fico Cartogr‰fico do Estado de S‚o Paulo, c•pia
da carta topogr‰fica do munic’pio de Bananal;Requerimento n.€ 03/2013= solicita da VIVO
provid†ncias urgentes no cabeamento entre o km0 ao km12 da SP-247;VEREADOR LUIZ
COSME MARTINS DE SOUZA:Requerimento n.€ 04/2013= solicita da ELEKTRO,
provid†ncias urgentes na rua Vicente de Paula Valiante, na Vila Bom Jardim, para a
instala•‚o de postes e lumin‰rias;Indica•‚o n.€ 019/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, provid†ncias urgentes com rela•‚o a uma colmŠia de abelhas que se encontra
no “Beco do Nego”, na rua Pelegrino Sciotta;Indica•‚o n.€ 020/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, provid†ncias urgentes com rela•‚o a bueiros entupidos em v‰rias
ruas no bairro Vila Bom Jardim;Indica•‚o n.€ 021/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instala•‚o de postes e lumin‰rias na Av. Arnaldo de Souza, ao final da rua
Pedro Humberto Bruno e na rua Vicente de Paula Valiante;Indica•‚o n.€ 022/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi•os de tapa-buracos nas ruas Vereador
Otaviano Vani e Antonio Gervasio do Nascimento, ambas na Vila Bom Jardim;Indica•‚o
n.€ 023/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,instala•‚o de quebra-molas na rua
Geraldo Fernandes;Indica•‚o n.€ 024/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi•os de limpeza e constru•‚o de valetas na Av. Jo‚o Barbosa de Camargo;Indica•‚o
n.€ 025/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi•os de limpeza, coloca•‚o
de esc•ria e constru•‚o de valetas na rua Jo‚o AndrŠ Valiante;VEREADOR OSVALDO
FERREIRA:Requerimento n.€ 05/2013= solicita da ELEKRO, troca de lˆmpadas na rua
Geraldo Raimundo da Silva, Morro do Bruno, na Vila Bom Jardim;VEREADOR ROBSON
DO AMARAL RODRIGUES:Requerimento n.€ 06/2013= solicita do D.E.R. em TaubatŠ,
informa•Žes diversas com rela•‚o as rodovias SP-247, SP-64 e SP-68; Requerimento n.€
07/2013= solicita do Exmo. Sr. Secret‰rio de Transportes do Estado de S‚o Paulo,
informa•Žes quanto as obras da Rodovia SP-247;Requerimento n.€ 08/2013= solicita da
ELEKTRO, implanta•‚o de lumin‰rias na rua Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno,
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na localidade “Formigas” na Vila Bom Jardim;Indica•‚o n.€ 026/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, constru•‚o de uma passarela ligando o bairro Laranjeiras a Av.
Rubens de Melo;Indica•‚o n.€ 027/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
constru•‚o de um ponto de ”nibus coberto e implanta•‚o de v‰rias lixeiras no Conjunto
Habitacional Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno, nas Formigas;Indica•‚o n.€
028/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, um novo parque infantil, reforma das
quadras e reconstru•‚o dos quiosques de lazer na …rea de Lazer Ivani Barbosa;Indica•‚o
n.€ 029/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, melhorias na ilumina•‚o das
Pra•as Pedro Ramos e Rubi‚o JŒnior, no centro e ainda na Pra•a S‚o Pedro na Vila Bom
Jardim;VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 09/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa•Žes com rela•‚o aos ve’culos de placa
vermelha (taxi) de nossa cidade;Requerimento n.€ 010/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informa•Žes com rela•‚o a funcion‰ria Lucilene Barbosa;Mo•‚o n.€
03/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes Fagundes;Mo•‚o n.€
04/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Chagas Pereira;Indica•‚o
n.€ 04/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi•o de cal•amento no
Condom’nio M‰rio Covas;Indica•‚o n.€ 05/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, constru•‚o de ‰rea de lazer no bairro Laranjeiras;VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES:Requerimento n.€ 011/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, para junto a Telef”nica e Elektro, realizar estudos visando a
possibilidade de se transformar em “subterrˆneas” as instala•Žes telef”nicas e elŠtricas
aŠreas do Centro Hist•rico de Bananal;Requerimento n.€ 012/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, o cumprimento do art. 257 da Lei Orgˆnica
Municipal;Requerimento n.€ 013/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa•Žes quanto a APA municipal; Requerimento n.€ 014/2013= solicita do D.E.R. de
TaubatŠ, realiza•‚o de servi•os urgentes na SP-247;Requerimento n.€ 015/2013= solicita
do D.E.R. de TaubatŠ e de S‚o Paulo, informa•Žes quanto a recupera•‚o do pavimento
em diversos trechos da SP-247;Requerimento n.€ 016/2013= solicita da Secretaria
Executiva da Cidade Legal, informa•Žes com rela•‚o a real situa•‚o do munic’pio de
Bananal no programa “Cidade Legal”;Requerimento n.€ 017/2013= solicita da SABESP,
provid†ncias urgentes no bairro “Recanto Verde” em nosso munic’pio;Requerimento n.€
018/2013= solicita do Presidente da Cˆmara Municipal de Bananal, c•pia da Lei Orgˆnica
Municipal revisada;Mo•‚o n.€ 05/2013= de aplausos, ao Jovem Gabriel Ribeiro, pela
cerim”nia da Sess‚o Solene de Instala•‚o da nova Legislatura Municipal 20132016;Mo•‚o n.€ 06/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria de Lourdes
Fagundes;Indica•‚o n.€ 01/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru•‚o de
um “viradouro” no final da rua Walter Dias Brum;Indica•‚o n.€ 02/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, cria•‚o de uma sala de imprensa no Solar Aguiar Valim;Indica•‚o
n.€ 03/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru•‚o de Gin‰sio de
Treinamento Esportivo;VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA:Mo•‚o
n.€ 01/2013= de agradecimentos, a popula•‚o de Bananal que acreditou no trabalho desta
Vereadora;Mo•‚o n.€ 02/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida
Chagas Pereira;Indica•‚o n.€ 08/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
constru•‚o de casa e manuten•‚o de caseiro na E.M.E.F. "PROF.ƒ ZEN•BIA P.
FERREIRA";Indica•‚o n.€ 09/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implanta•‚o
de “creche” e “posto de saŒde” na Vila Bom Jardim, no “Casar‚o da SAB”;Indica•‚o n.€
010/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru•‚o de uma sala do meio
ambiente na E.M.E.F. "PROF.ƒ ZEN•BIA P. FERREIRA";Indica•‚o n.€ 011/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru•‚o de ponte sobre o “rio Rodriguinho” na Serra
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do Rodriguinho;Indica•‚o n.€ 012/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cria•‚o
de projeto visando a reforma e melhoria de resid†ncias humildes em Bananal;Indica•‚o
n.€ 013/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru•‚o de cocheira na
estrada do “ZŠ Roque” na subida para a Serra do Turvo;VEREADOR LUIZ MAURICIO
COUTINHO: Indica•‚o n.€ 06/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi•os de
constru•‚o e ilumina•‚o na quadra esportiva da Palha;Indica•‚o n.€ 07/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala•‚o de quebra-molas na rua Boa Esperan•a e na
avenida Bar‚o de Joatinga;VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:Indica•‚o
n.€ 014/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cria•‚o de projeto que vise
instituir e conceder aos funcion‰rios pŒblicos municipais efetivos de Bananal e “Folga
Remunerada de Anivers‰rio”;Indica•‚o n.€ 015/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, disponibiliza•‚o de funcion‰rios cantoneiros na Estrada do 57, Estrada do
Rodriguinho e na Trilha do Morro do Pedro;Indica•‚o n.€ 016/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi•os de tapa-buracos na rua Leon Gilson;Indica•‚o n.€ 017/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi•os de tapa-buracos na Av. Pelegrino
Sciotta e ainda servi•os de nivelamento e escoamento de ‰gua em seu
viradouro;Indica•‚o n.€ 018/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi•os de
de nivelamento e escoamento de ‰gua em trecho da Av. onde corta a Pra•a N.S.
Aparecida na Vila Bom Jardim;Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e
sujeitos a delibera•‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra:
Vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves teceu coment‰rios sobre o requerimento feito a
Excelent’ssima Prefeita Municipal sobre a APA Municipal. Comentou que nas reuniŽes do
Plano Diretor Š assunto Š recorrente esse tema. Disse ainda que existe Lei tratando do
assunto. Sobre a realiza•‚o de servi•os Urgentes na SP 247, endere•ou requerimento ao
Engenheiro Sr. Ant”nio Moreira Junior do D.E.R solicitando diversos servi•os na estrada.
No tocante ao outro requerimento feito ao DER de TaubatŠ e ao DER de SP, questionou
dos respons‰veis sobre a recupera•‚o e pavimenta•‚o da SP 247. Disse ter recebido
informa•Žes que em Abril desse ano a Obra ser‰ licitada. Salientou que a SP 68 j‰ houve
a obra e que na Sp 247 ser‰ feito o Projeto e depois licitado. No que concerne o Projeto
Cidade Legal, disse que existe no Plano Diretor a discuss‚o desse assunto. O Projeto
visa legalizar ‰reas que estejam ilegais. Citou como exemplo algumas localidades, tais
como Recanto Feliz, Morro do JalŠm. Solicitou do Secret‰rio Executivo do Projeto cidade
legal a real situa•‚o do Munic’pio de Bananal com rela•‚o ‡ regulariza•‚o dos nŒcleos
habitacionais. Por fim pediu c•pias e informa•Žes sobre tudo que envolva Bananal. J‰ o
requerimento enviado para o Gerente local da Sabesp, questionou a situa•‚o do bairro
Recanto Verde. Disse que existe um loteamento na localidade e gostaria de saber da
Sabesp e d‰ vigilˆncia sanit‰ria por que n‚o tem ‰gua e esgoto. Indagou da Sabesp se
existe previs‚o or•ament‰ria para obras no bairro no exerc’cio de 2013. Solicitou do
Presidente da casa c•pia da Lei Orgˆnica que foi atualizada e votada pelos vereadores.
Justificou seu pedido pelo fato de que os vereadores para elaborem seus trabalhos
precisam estar com as Leis vigentes em m‚os. Pediu a Prefeita Municipal que cumpra o
artigo 257 da Lei Orgˆnica que trata o Conselho Municipal de Defesa do Patrim”nio
Hist•rico, Art’stico, Arqueol•gico e Arquitet”nico. Pediu a Prefeita que seja montado o
Conselho. Encerrando sua fala, teceu coment‰rio sobre o requerimento enviado a Elektro
e a Vivo onde solicita o embutimento dos fios de forma subterrˆnea. Bananal Š uma
cidade tur’stica e fica feio com os fios a mostra. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues comentou os requerimentos feitos na presente sess‚o. Iniciou
comentando o requerimento feito a Prefeita para implantar a rede e coloca•‚o de
lumin‰rias em algumas localidades do munic’pio que especifica. Pediu a Prefeita que fa•a
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junto a Elektro um or•amento com a Elektro para coloca•‚o de ilumina•‚o do bairro das
formigas. Citou que na localidade existem 65 casas populares e que em volta delas
existem ilumina•‚o, todavia no caminho que d‰ acesso atŠ as casas n‚o existe
ilumina•‚o. Comentou o outro requerimento que fez sobre a SP 247 aduzindo que com a
quantidade de chuva que vem caindo, os barrancos est‚o caindo e a lama se espalha por
toda a estrada. Questionou se existe empresa concession‰ria que presta o servi•o de
manuten•‚o da estrada. Solicitou tambŠm a coloca•‚o de manilhas pr•ximo a resid†ncia
do Paulo Jaime. A ponte que fica pr•ximo da sua resid†ncia transborda com as chuvas.
Se forem colocadas manilhas, a ‰gua ser‰ captada e ser‰ evitado os transtornos.
Voltando ao tema SP 247 tive problemas com o empreiteiro, vindo a chegar atŠ as vias de
fato com o mesmo. Na opini‚o do vereador foi dinheiro jogado fora. A obra foi no valor de
R$ 10 milhŽes e n‚o durou nem 10 anos. A Rodoplex que foi a empresa que prestou o
servi•o n‚o faz manuten•‚o do servi•o e era obrigado a fazer, pois constava no contrato.
Segundo o vereador cada ponte custou cerca de R$ 1.000,000,00( um milh‚o de reais).
Solicitou ainda a data da licita•‚o, a c•pia do memorial descritivo, c•pia do Projeto para
realiza•‚o da obra da SP 247. H‰ Špoca o ent‚o Prefeito disse que possu’a o Projeto em
cd e acabou que n‚o peguei com ele. Segundo coment‰rios o valor da obra ser‰ o de
R$37.200,000,00 ( Trinta e sete milhŽes e duzentos mil reais). Com a palavra vereadora
‹rika Tereza Coitinho Affonso disse que o requerimento apresentado foi feito em autoria
com o vereador Luiz Maur’cio e que o objetivo do mesmo Š sobre o nŒmero de taxistas
em Bananal. Requereu o nŒmero de taxistas na cidade e o ponto de cada um deles. Citou
o jornal o vale que fez uma matŠria sobre a libera•‚o de alvar‰s sem nenhum tipo de
critŠrio. Segundo o jornal, Bananal Š o 2€ colocado no ranking com 26 taxistas, ficando
atr‰s apenas de Queluz. Passou a fazer leitura da matŠria do m†s de junho de 2012. Com
rela•‚o ao outro requerimento feito sobre a funcion‰ria Lucilene de Barbosa, aduziu que a
mesma n‚o passou no concurso pŒblico do PSF e que mesmo assim est‰ trabalhando na
unidade mista. Disse que a Prefeita em reuni‚o salientou que iria acabar com os desvios
de fun•‚o. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira saudou a todos os colegas pelo
inicio dos trabalhos legislativos. Sobre o requerimento apresentado, aduziu a necessidade
de trocar as lˆmpadas em Rua citada no Morro do Bruno. Justificou o pedido no fato de
que com o tempo a luminosidade vai se perdendo. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza pediu provid†ncias urgentes a Elektro com rela•‚o ‡ Rua Vicente de
Paula Valiante, na vila Bom Jardim em Bananal. Com a palavra vereador JosŠ Eduardo
Costa Gomes de Oliveira comentou o requerimento feito a Eletronuclear sobre a
exist†ncia de Plano de emerg†ncia para o munic’pio de Bananal no caso de incidente
nuclear. Teceu coment‰rios ao requerimento do gerente institucional da Vivo sobre a
necessidade de providencias urgentes no cabeamento entre o KM 0 ao KM 12 da SP 247.
Requerimento de Urg†ncia Especial para inclus‚o na ordem do dia do Projeto de Lei n€
03 de 2013 que dispŽe sobre o novo regime de adiantamento de di‰rias e de despesa
diversas concedidas aos servidores do munic’pio de Bananal e d‰ outras provid†ncias.
Colocado em vota•‚o o requerimento de urg†ncia especial foi o mesmo aprovado de
forma unˆnime. Colocado em vota•‚o os demais requerimentos tambŠm foram aprovados
por unanimidade. Em discuss‚o as Mo•Žes apresentadas: Com a palavra vereadora ‹rika
Tereza Coitinho Affonso comentou a Mo•‚o de Pesar pelo falecimento da Sra Maria de
Lourdes Fagundes que Š av• da esposa do vereador Robson e minha tia. Em uma das
ultimas visitas que fiz a Tia, ela me disse para tomar conta do Robson. Teceu coment‰rios
sobre a Mo•‚o de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Chagas Pereira.
TambŠm pediu que constasse em ata uma Mo•‚o de Agradecimento a Professora
Selmara por todo o carinho que a mesma sempre teve com seu filho. Disse que seu filho
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Felipe foi aprovado na Universidade Federal Fluminense em Niter•i e ganhou bolsa de
100% na Est‰cio de Resende para o curso de direito. Citou o come•o da alfabetiza•‚o do
Felipe salientando que foi a professora quem detectou que o mesmo possu’a um
problema de audi•‚o. O Mesmo passou por tratamento e usou o carretel por um per’odo.
Hoje est‰ ai a conquista dele. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
teceu coment‰rios sobre a Mo•‚o de Agradecimento ao povo Bananalense que confiou
em seu trabalho. Comentou ainda a mo•‚o de pesar pelo falecimento da senhora Maria
Aparecida Chagas Pereira ocorrido recentemente. Com a palavra vereadora LŒcia Helena
Nader Gon•alves comentou a mo•‚o de Aplausos dada ao Jovem Gabriel que com muita
elegˆncia conduziu a cerim”nia de Sess‚o da atual Legislatura. Teceu coment‰rios ainda
a Mo•‚o de Pesar dada a fam’lia da senhora Maria de Lourdes Fagundes ocorrido
recentemente. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho comentou a mo•‚o de
pesar feita para a fam’lia enlutada. Quando da vota•‚o das Mo•Žes apresentadas, foram
estas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores
(as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereador …lvaro Luiz Nogueira
Ramos comentou as indica•Žes que fez na presente sess‚o. Iniciou comentando a
indica•‚o feita a Prefeita Municipal sobre o servi•o de nivelamento e esgotamento de
‰guas na Rua localizada pr•xima a casa da Minuca. Disse que quando chove a situa•‚o
na localidade fica complicada. Indicou tambŠm a realiza•‚o de servi•o de tapa buraco na
Rua Pelegrino Sciotta, alŠm de nivelar a rua. Disse que existe uma boca de boeiro e ‰gua
n‚o entra l‰, passando pelo seu lado. A Prefeitura tem funcion‰rio para isso, precisa
apenas de areia. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que as
Ruas Ednaldo Mendes Leal e Paulo Cabral precisam de constru•‚o urgentes de
passarelas. Disse que ir‰ buscar emendas no m’nimo de R$50.000,00(cinq•enta mil
reais) para a realiza•‚o da obra. Outra indica•‚o feita pelo vereador diz respeito ‡
necessidade de se fazer um Projeto para constru•‚o de Pontos de –nibus cobertos alŠm
de lixeiras no condom’nio das Formigas. Indicou a reforma do parque infantil e das
quadras na ‰rea de laser Ivani Barbosa. Pediu tambŠm a melhoria da ilumina•‚o. Por fim
indicou que seja realizado com urg†ncia o servi•o de Fumac† na cidade, tendo em vista a
quantidade de mosquitos que est‚o em toda parte da cidade. Com a palavra vereadora
LŒcia Helena Nader Gon•alves comentou que sobre o carro Fumac† foi muito bem
lembrado pelo vereador Robson. Disse que a equipe do PSF esteve na Cerˆmica e
precisa urgente desse servi•o. Indicou a constru•‚o de um viradouro na Rua Walter Dias
Brum no morro do Bruno. Segundo a vereadora o Propriet‰rio j‰ cedeu o espa•o s•
precisa regularizar juridicamente. Aproveitou a oportunidade para agradecer a Prefeita e
ao Secretario JosŠ Maria no servi•o de retiradas de barreiras que vem caindo
constantemente no Munic’pio. Indicou a Prefeita a cria•‚o de uma sala de imprensa no
P‰tio do Solar Aguiar Valim, aduzindo que a Ana da Gr‰fica j‰ disponibilizou todo
material. Sobre o terreno que pertence a SAB disse que o munic’pio precisa dessa
propriedade e poderia desapropri‰-la. Disse que buscar‰ emendas para ajudar na
constru•‚o de um centro esportivo na localidade. Com rela•‚o ao carnaval disse que a
festa ser‰ um sucesso, o comercio ajudou a comunidade est‰ ajudando. Os enfeites
ficar‚o lindos. Os blocos est‚o animados, esse ano tem o bloco da palha, o bloco da vila,
o nega maluca, os das piranhas etc. Com a palavra vereadora Erika Tereza Coitinho
Affonso pediu a Prefeita que utilize urgente a verba de R$110.000,00(cento e dez mil
reais) para uso no condom’nio M‰rio Covas liberado pelo Secretario de habita•‚o. O
prazo para vencimento do recurso Š dia 18 de mar•o. Segundo o Tchesco do CDHU n‚o
h‰ impedimento para cal•amento do condom’nio. Pediu tambŠm a Prefeita ‡ constru•‚o
de uma ‰rea de laser no bairro das laranjeiras, aduzindo que o bairro n‚o utiliza de
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nenhum local para as crian•as brincarem. Segundo a vereadora o bairro do Recanto
Verde est‰ para ser regularizado e 20% da ‰rea tem que ser de laser. Sobre o carro
fumac†, disse que o que combate a dengue Š a preven•‚o. Por fim comentou que no
condom’nio Mario Covas existem muitos pombos, devido a isso as baratas comem as
fezes dos mesmos e o numero de escorpiŽes vem crescendo muito. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza pediu a Prefeita urgente ‡ retirada de casa de
abelhas no Beco do Nego, no fecha porta. Disse que j‰ havia entrado em contato com a
Policia Ambiental e secretaria do meio ambiente, mas os mesmos n‚o possuem material.
Pediu a secretaria de obras e limpeza servi•os nos bueiros que se encontram entupidos.
Indicou a necessidade de ilumina•‚o na Avenida Arnaldo de Souza, Pedro Humberto
Brum e Vicente de Paula Valiante. Indicou a necessidade de tapas buracos na Rua
Otaviano Vani e Gerv‰sio Nascimento. Outra indica•‚o Š para coloca•‚o de quebramolas na Rua do Est‰dio Jo‚o Avelar. Pediu a limpeza e constru•‚o de valetas na
Avenida Jo‚o Barbosa de Camargo atŠ a Rua Telearte. Por fim pediu a limpeza geral da
Rua Jo‚o Andrade Valiante. Com a palavra Maria Aparecida Souza da Costa Sobre a
Rua Walter Dias Brum conversou na data de ontem com o senhor Oscar e o mesmo disse
que ao invŠs do viradouro ele prefere que abra uma rua para sair no turvo. Aparte
solicitado pela vereadora LŒcia Helena, disse que precisa ser feito juridicamente.
Retornando com a palavra a vereadora Maria Aparecida pediu a constru•‚o de uma casa
de manuten•‚o no ColŠgio Zen•bia. Pediu a coloca•‚o de caseiro na localidade devido a
fato de que os adolescentes invadem o local para jogar futebol. Sobre a creche no bairro
do educand‰rio, disse que o espa•o da SAB cabe e ainda d‰ para construir um posto de
saŒde. Aparte ‹rika Coitinho questionou o por qu† de se construir na cerˆmica e n‚o na
vila?Com a palavra vereadora Maria Aparecida pediu a constru•‚o de uma Ponte no
bairro do Rodriguinho pr•ximo ao seu Angelim l‰ no seu Nicanor. Disse que o Rio Š largo
e tem muita pedra. Indicou a Prefeita um Projeto para melhorar as casas humildes para
aqueles que recebem menos de 1 sal‰rio m’nimo. A inten•‚o do Projeto Š a de que a
Prefeitura d† a m‚o de obra e os moradores compram o material. Pediu ainda a
vereadora a constru•‚o de uma cocheira no terreno onde se localiza a SAB. Com a
palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que devido a esse come•o de ano
conturbado tem evitado fazer requerimentos e tem ido diretamente atŠ os secret‰rios
para resolver os problemas. Indicou apenas a cobertura e ilumina•‚o da quadra
poliesportiva da palha, alŠm da coloca•‚o de lombadas na Rodovi‰ria e no bairro da
palha perto do bar da Lena. 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 nº 03 de 01
de fevereiro de 2013, de Autoria do Chefe do Poder Executivo dispõe sobre o novo
regime de adiantamento de diárias e de despesa diversas concedidas aos
servidores do município de Bananal e dá outras providências. Quando da discuss‚o
do projeto solicitou e fizeram uso da palavra os vereadores: LŒcia Helena Nader
Gon•alves disse que houve uma reuni‚o antes da sess‚o e foi colocado sobre a
necessidade da aprova•‚o desse projeto. O Tribunal de Contas vem apontando os erros.
Os motoristas est‚o colocando dinheiro do bolso, na pr•pria cˆmara existe esse projeto.
Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que o Projeto de lei visa regularizar a
situa•‚o dos motoristas e mesmo sem ter o Projeto em m‚os estar‰ dando um voto de
confian•a para a Prefeita Mirian. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos
parabenizou as coloca•Žes dos vereadores Osvaldo e LŒcia e disse que entende o
Problema com o Tribunal de Contas e devido a isso dar‰ um voto de confian•a para a
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Prefeita. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pediu para que a
Prefeita converse com os motoristas. Disse que ap•s a sess‚o j‰ estar‰ indo viajar com
um deles. Com a palavra vereadora ‹rika Tereza Coitinho Affonso disse que seu voto Š
favor‰vel, pois acredita na honestidade da Prefeita. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que vota favor‰vel e tambŠm est‰ dando credibilidade a Prefeita.
Posto em vota•‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Assim, determinou o Senhor
Presidente que se passasse para as EXPLICA—˜ES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as). Solicitou e fez uso dela o vereador: vereador
Luiz Cosme Martins de Souza dando cumprimento ‡ sua promessa feita na posse
ocorrida no dia 01 de janeiro de 2013, entregou ao Presidente da Casa da Crian•a de
Bananal e do Azilo um vale correspondente a 1 tonelada e 280 kg que ser‚o divididos
entre as 2 institui•Žes. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos indicou a
coloca•‚o de cantoneiras na estrada do 57 e na prata. Indicou tambŠm que a Prefeita
mande para a Cˆmara Municipal um Projeto concedendo folga ao Funcion‰rio PŒblico no
dia do seu anivers‰rio. Com a palavra vereadora ‹rika Tereza Coitinho Affonso pediu a
implanta•‚o de oficinas de produ•‚o, atravŠs de servi•o social da administra•‚o
municipal, o chamado selo do amigo do idoso. Com a palavra vereadora LŒcia Helena
Nader Gon•alves disse que o Projeto das di‰rias e sobre alimenta•‚o dos motoristas.
Disse que recebeu um oficio do Deputado Guilherme Muci onde pedi a compra de um
aparelho de raio X.Com a palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
agradeceu aos seus eleitores e aos funcion‰rios da Cˆmara pelo apoio. 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 21 (vinte e um) de fevereiro de 2013,
quinta feira, em hor‰rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora ‹rika Tereza Coitinho
Affonso, 1€ Secret‰rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‰ assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 07 de fevereiro de 2013.

Presidente: ____________________________________________
Vereador JosŠ 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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