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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nƒ 02/2013
ATA DA 2• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aos
vinte e um dias do m…s de fevereiro de dois mil e treze (21/02/2013), †s vinte horas,
na Sala Nobre da C‡mara Municipal de Bananal, sita † Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de Sˆo Paulo, realizou a Segunda Sessˆo
Ordin‰ria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador JosŠ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Maria Aparecida
Souza da Costa (2• Secretaria); Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente); ‹rika
Tereza Coitinho Affonso (1• 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 sessˆo anterior foi aprovada sem restri•Žes.
Ap•s a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor Presidente, em nome de
Deus declarou aberta † sessˆo. Na seq•…ncia procedeu-se a leitura das matŠrias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: PROJETOS APROVADOS:
PROJETO DE LEI n.€ 02/2013, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o artigo 7€
da Lei Municipal n.€ 63, de 10 de junho de 1985, que disp„e sobre a forma de pagamento
da primeira parcela do d…cimo terceiro sal†rio, e d† outras provid‡ncias”. PROJETO DE
LEI n.€ 04/2013, de autoria da Mesa Diretora da C‰mara Municipal de Bananal, que
“DISPŠE SOBRE A CONCESS‹O MENSAL DE AUXŒLIO ALIMENTA•‹O AOS
SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DŽ OUTRAS
PROVID•NCIAS”. PROJETO DE LEI n.€ 05/2013, de autoria da Mesa Diretora da
C‰mara Municipal de Bananal, que “DISPŠE SOBRE A CRIA•‹O DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISS‹O NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, E DŽ OUTRAS PROVID•NCIAS”. PROJETO DE LEI n.€ 06/2013, de autoria
do Executivo Municipal, que “DISPŠE SOBRE DEVERES, PROIBI•ŠES,
PROCEDIMENTOS PARA APURA•‹O DE RESPONSABILIDADES E APLICA•‹O DE
PENALIDADES NO •MBITO DO MUNICŒPIO DE BANANAL E DŽ OUTRAS
PROVID•NCIAS”. VEREADORA ‹RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
020/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal e da Ilma. Sra. Secret†ria Municipal
de Educa‘‚o, informa‘„es quanto aos professores PEB I e Educa‘‚o Infantil, admitidos
por meio de concurso p’blico ou processo seletivo; Requerimento n.€ 021/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c“pia dos diplomas de n”vel superior dos professores
ocupantes do cargo “Orientador Educacional” em nosso munic”pio; Requerimento n.€
022/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa‘„es quanto a obra de
cobertura da quadra da E.M.E.F. "PROF.• ZEN–BIA P. FERREIRA"; Mo‘‚o n.€
020/2013= de aplausos e agradecimento, aos volunt†rios que trabalharam nos enfeites de
Carnaval em nosso munic”pio; Mo‘‚o n.€ 021/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Sylvia Alves de Andrade; Indica‘‚o n.€ 034/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, uniformiza‘‚o dos funcion†rios p’blicos municipais; Indica‘‚o n.€ 035/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos visando uma assist‡ncia aos
funcion†rios dependentes de subst‰ncias t“xicas; Indica‘‚o n.€ 036/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru‘‚o de uma capela mortu†ria no distrito de Rancho
Grande; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 023/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza‘‚o urgente de uma ambul‰ncia no
distrito de Rancho Grande; Mo‘‚o n.€ 025/2013= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita
Municipal, pela realiza‘‚o do Carnaval 2013 em Bananal; Mo‘‚o n.€ 026/2013= de pesar,
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pelo falecimento do Sr. Raimundo Marcos da Silva; Indica‘‚o n.€ 030/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru‘‚o de parque infantil, onde existe atualmente uma
fonte desativada, na Pra‘a Rubi‚o J’nior; Indica‘‚o n.€ 031/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala‘‚o de quebra-molas na av. Jo‚o Barbosa de Camargo e no
cruzamento com a rua Ver. Otaviano Vani; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 024/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, programa‘‚o semanal de coleta de lixo na SP-247 (Estrada da Bocaina);
Mo‘‚o n.€ 011/2013= de aplausos, aos Blocos “Unidos da Palha”, “Unidos da Vila”,
“Banana Power”, “Nega Maluca”, “Piranha”, “Vale Folia” e ainda a “Escola de Samba
Mirim”; Indica‘‚o n.€ 044/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala‘‚o de
quebra-molas nas avenidas Bom Jesus e Rubens de Melo; VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.€ 025/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, cronograma / roteiro do caminh‚o de lixo que recolhe na Serra da
Bocaina (SP-247) e demais localidades (bairros e centro); Mo‘‚o n.€ 012/2013= de
aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal, pela realiza‘‚o do Carnaval 2013 em Bananal;
Mo‘‚o n.€ 013/2013= de aplausos, ao “Bloco Unidos da Vila” e sua bateria, pela
apresenta‘‚o no Carnaval 2013 de Bananal; Mo‘‚o n.€ 014/2013= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Raimundo Marcos da Silva; Mo‘‚o n.€ 015/2013= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Sylvia Alves de Andrade; Indica‘‚o n.€ 045/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, regulamenta‘‚o do tr‰nsito em Bananal, com faixas para
pedestres, estacionamentos rotativos e †rea de carga e descarga; Indica‘‚o n.€
046/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza‘‚o de ambulat“rio para
o atendimento aos portadores de c‰ncer do munic”pio; Indica‘‚o n.€ 047/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, cria‘‚o de projeto social que vise disponibilizar um espa‘o
para atendimento aos idosos; Indica‘‚o n.€ 048/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instala‘‚o de quebra-molas na av. C…sar Augusto Gon‘alves; Indica‘‚o n.€
049/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, regulamenta‘‚o quanto a circula‘‚o
de ve”culos sonoros em nosso munic”pio; VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.€ 026/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, junto a Defesa Civil
Municipal, avalia‘‚o de situa‘„es de risco da rua Jo‚o C‰ndido da Silva, Morro da Caixa
D’†gua; Requerimento n.€ 027/2013= solicita da ELEKTRO, informa‘„es sobre
implanta‘‚o de energia el…trica no Sert‚o dos Coqueiros; Mo‘‚o n.€ 017/2013= de
aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal e a Ilma. Sra. Secret†ria Municipal de Cultura e
Turismo, extensivo a todos que contribu”ram para a realiza‘‚o do Carnaval 2013; Mo‘‚o
n.€ 018/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Raimundo Marcos da Silva; Mo‘‚o n.€
019/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Sylvia Alves de Andrade; Indica‘‚o n.€
053/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, retirada de terra na rua Sargento
Sebasti‚o Peixoto, no Laranjeiras; Indica‘‚o n.€ 054/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, limpeza de canaliza‘‚o de †guas pluviais na rua Jo‚o C‰ndido da Silva (Morro
Caixa d’†gua); Indica‘‚o n.€ 055/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma
e pintura da passarela que liga o centro ao bairro Niter“i; Indica‘‚o n.€ 056/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma do ponto de ˜nibus localizado na Pra‘a D.
Domiciana (Esta‘‚o); Indica‘‚o n.€ 057/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
servi‘os de obras na ponte da estrada rural que liga Bananal a Fazenda Bela Vista,
sentido Campinhos; Indica‘‚o n.€ 058/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
envio a Secretaria de Turismo, projeto de cal‘amento da Travessa Fragoso; VEREADOR
LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo‘‚o n.€ 07/2013= de aplausos, a Policia Militar de
Bananal, pelo trabalho realizado no Carnaval 2013; Mo‘‚o n.€ 08/2013= de aplausos, a
Exma. Sra. Prefeita Municipal e toda sua equipe, pela realiza‘‚o do Carnaval 2013 em
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Bananal; Mo‘‚o n.€ 09/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Raimundo Marcos da
Silva; Mo‘‚o n.€ 010/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Sylvia Alves de Andrade;
Indica‘‚o n.€ 041/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, retirada de terra e
entulhos na rua Jos… de Lima, na Palha; Indica‘‚o n.€ 042/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, limpeza de bueiros localizados no bairro da Palha; Indica‘‚o n.€
043/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‘os de drenagem e cal‘amento
na rua Nelson da Silva, na Palha; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
Mo‘‚o n.€ 016/2013= de aplausos, a fam”lia Cassiano, no bairro do Turvo; Indica‘‚o n.€
037/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‘os de limpeza e capina em
todo trecho que compreende do inicio da Estrada Prefeito Washington Luiz C Bruno,
passando pelo Conjunto Habitacional das Formigas, at… a Fazenda Casa Grande na SP247; Indica‘‚o 038/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala‘‚o de quebramolas na rua Manoel Valentim Bastos e na av. Bar‚o de Joatinga; Indica‘‚o n.€
039/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‘os de limpeza nas ruas Carlos
Francisco Corr‡a e Manoel Gomes de Oliveira, ambas na Vila Bom Jardim; Indica‘‚o n.€
040/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, provid‡ncias urgentes com rela‘‚o a
uma rachadura na estrada do Turvo, nas proximidades da mina d’†gua; VEREADORA
MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Mo‘‚o n.€ 022/2013= de aplausos, aos
funcion†rios p’blicos municipais envolvidos nos enfeites de Carnaval em Bananal; Mo‘‚o
n.€ 023/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Raimundo Marcos da Silva; Mo‘‚o n.€
024/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Sylvia Alves de Andrade; Indica‘‚o n.€
032/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi‘os de tapa-buracos e
instala‘‚o de lixeiras na av. Pelegrino Sciotta; Indica‘‚o n.€ 033/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, instala‘‚o de lumin†rias na rua Pref. Washington Luiz Carvalho
Bruno, na Pra‘a S‚o Miguel Arcanjo e na estrada que liga o Conjunto Habitacional das
Formigas a Fazenda Casa Grande na SP-247; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Indica‘‚o n.€ 050/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
melhorias nas escadarias localizadas no bairro Niter“i; Indica‘‚o n.€ 051/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, cal‘amento e ilumina‘‚o na rua Manoel Ricardo da
Fonseca no bairro “Chico Leme”; Indica‘‚o n.€ 052/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi‘os de pintura e reforma na “Escola Municipal Miguel de Souza Leite” na
Serra da Bocaina; Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
delibera‘‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora L’cia
Helena Nader Gon‘alves teceu coment†rios ao requerimento feito ™ Prefeita Municipal
onde solicita o cronograma ou o roteiro de coleta do Lixo na SP 247. Segundo a
vereadora, nas reuni„es do Plano Diretor que acontecem na C‰mara Municipal da
Est‰ncia Tur”stica de Bananal, o tema tem sido bastante discutido. Os moradores da
localidade est‚o pensando em fazer um abaixo – assinado porque a coleta … feita de 15
em 15 dias. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira comentou os 2 requerimentos que
apresentou na presente sess‚o. O primeiro foi endere‘ado para a empresa Elektro,
solicitando instala‘‚o de energia el…trica no Sert‚o dos Coqueiros. Disse que em 2005
quando exercia a verean‘a, come‘ou o Programa Luz para todos do Governo Federal.
Disse que na …poca acompanhou o Projeto e depois por n‚o ter sido reeleito n‚o pode
dar continuidade ao trabalho. Outro requerimento feito, diz respeito a situa‘‚o do Morro
da Caixa D’agua, j† que o risco de desmoronamento da terra … grande. Pediu a defesa
civil que fa‘a um trabalho para coloca‘‚o de um muro de arrimo na localidade. Com a
palavra vereadora šrika Tereza Coitinho Affonso comentou seu requerimento sobre a
cobertura da quadra Zen“bia, obra essa que j† foi licitada na gest‚o passada. Questiona
qual o valor da obra, o valor da mesma e data do t…rmino. Sobre o segundo
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requerimento, trata-se de questionamento sobre a necessidade do Professor ter Curso
Superior, para que seja dado direitos iguais para todos os professores. Disse ainda que
no Munic”pio de Arapei e S‚o Jos… do Barreiro esse crit…rio do Mec … respeitado. Por fim
solicitou da Prefeitura c“pia dos diplomas de N”vel Superior dos Orientadores
Educacionais do Munic”pio. A raz‚o … que existe uma desconfian‘a que um dos
Profissionais n‚o possua o Diploma, podendo estar o mesmo forjado. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues pediu para que constasse em ata que trouxe seu
pen drive para a sess‚o com todas suas proposi‘„es, mas na hora de imprimir teve
problemas. Disse que o requerimento que seria feito era dirigido a Anatel solicitando da
mesma qual a empresa de Telefonia tem concess‚o para colocar uma torre receptora no
KM 20. Disse j† ter feito requerimentos para as empresas de telefonias, mas ate agora
nada. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza requereu a Prefeita
Municipal para que se deixe ™ disposi‘‚o no Distrito do Rancho Grande uma ambul‰ncia
permanente. O distrito possui cerca de 1000 habitantes e n‚o precisa do servi‘o somente
quando acontecem acidentes. Com a palavra vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de
Oliveira comentou sobre o requerimento feito solicitando a rota com os dias da coleta de
lixo na SP 247 estrada da bocaina. Disse que o ideal seria a coleta semanal, mas
precisamente ™s segundas-feiras. Com a palavra vereador Luiz Maur”cio Coutinho disse
que recebeu uma liga‘‚o ontem sobre a coleta do lixo na SP 247, onde foi relatado que j†
tem mais de 20 dias que o caminh‚o n‚o vai l†. Conversei com o Secret†rio e o mesmo
me afirmou que hoje seria feita a coleta. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa Disse que pediu ao Secretario Jos… Maria para colocar lat„es no bairro fecha
porta e foi respondido que os mesmos ser‚o colocados. Colocado em vota‘‚o os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em discuss‚o as Mo‘„es
apresentadas: com a palavra Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos comentou sua
mo‘‚o de aplausos a Fam”lia Cassiano pela dedica‘‚o e conserva‘‚o das canaletas da
Estrada do turvo. Com a palavra vereadora L’cia Helena Nader Gon‘alves comentou 2
mo‘„es de pesar que apresentou pelos falecimentos do senhor Raimundo e da Senhora
Sylvia Andrade. Comentou ainda a mo‘‚o de aplauso dado a Prefeita pelo carnaval 2013.
Parab…ns tamb…m a Secretaria de Sa’de, seguran‘a, tr‰nsito e transporte, pois tudo
ocorreu bem. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira tamb…m teceu coment†rios sobre
os falecimentos do Raimundo e Dona Sylvia. Disse que o Raimundo participou das
elei‘„es como vereador, grande colega e grande esportista. Comentou ainda a Mo‘‚o de
aplausos para o carnaval 2013. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa comentou sobre o falecimento do Raimundo aduzindo que o mesmo era muito
importante para o esporte do Distrito. “Era um treinador da meninada, e agora foi treinar
os anjos do c…u”. Sobre Dona Sylvia, sempre esteve conosco na casa da costura e vivia
me dizendo que eu … quem faria seu vestido. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza teceu coment†rios a Mo‘‚o de pesar do Raimundo, fazendo leitura da
mensagem. Por fim teceu coment†rios a Mo‘‚o de aplausos sobre o carnaval 2013. Com
a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que conhecia muito bem o Raimundo e
sua fam”lia, e que inclusive trabalhou com sua esposa. Tamb…m comentou a Mo‘‚o de
Aplausos para a Policia Militar pela seguran‘a no carnaval. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que sentiu muito pelos falecimentos do Raimundo e
da Dona Sylvia. Parabenizou a Prefeitura pelo carnaval, as Policias Militar e Civil e a
todos os blocos carnavalescos. Parabenizou aos donos de pousadas, restaurantes e aos
volunt†rios. Com a palavra vereadora šrika Tereza Coitinho Affonso comentou a Mo‘‚o
de Aplausos e Agradecimento aos volunt†rios do carnaval 2013 em Bananal. Teceu
coment†rios sobre as Mo‘„es de Pesar do Raimundo e Dona Sylvia Andrade. Disse que
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a esposa do Sr. Stelio, Senhora Ida, irm‚ da Dona Sylvia … sua madrinha. Meu ’ltimo
contato com ela foi na semana passada quando ela pediu para que eu buscasse o leite
dela, pois a mesma j† estava muito debilitada. Parab…ns a todos os blocos de Bananal
que abrilhantaram muito a festa. Sobre a Mo‘‚o de Aplausos dada a Policia Militar,
devido a um incidente que presenciei na segunda feira votarei contra. Quando da vota‘‚o
das Mo‘„es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade, exceto a Mo‘‚o de
Aplausos a Policia Militar que foi aprovada por maioria, tendo a vereadora šrika Tereza
Coitinho Affonso votado contra. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos
comentou as indica‘„es que fez na presente sess‚o. Iniciou comentando a indica‘‚o de
limpeza e capina na Rua Prefeito Washington Luiz de Carvalho Bruno. Pediu a coloca‘‚o
de quebra-molas na Rua Manoel Valentim Bastos, pr“ximo a escolinha da Renata. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que … necess†ria a constru‘‚o de
lixeiras padronizadas na SP 247, iguais as que existem no km 14,5. Disse ainda que em
conversa com o Secret†rio da gest‚o anterior Jobinho, havia dito que seriam constru”das
mais algumas lixeiras. Indico pintura e reforma da Escola Miguel de Souza Leite
localizada no sert‚o. Disse que a comunidade est† se organizando para cimentar o
espa‘o onde acontecem ™ festa de Folia de Reis. No bairro Chico Leme indico a
coloca‘‚o de lumin†rias e cal‘amento. No bairro do Niter“i, a melhoria da escadaria.
Sobre o Projeto de Lei que concedeu o adiantamento de di†rias aos motoristas, ficou um
disse me disse na rua de que eu vereador Robson, vereadora šrika, vereador Luiz
Mauricio e vereador Žlvaro n‚o quer”amos votar o Projeto. Tivemos uma reuni‚o ™s 7 da
noite com a Prefeita e seu departamento Jur”dico e decidimos votar. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que foi ela quem falou com alguns
motoristas. Segundo a vereadora ela disse que os vereadores n‚o queriam votar sem ler
os projetos. Aparte vereadora L’cia Helena Nader Gon‘alves disse que j† houve uma
reuni‚o sobre esse assunto antes. Aparte vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos disse
que o fato foi verdadeiro, pois alguns motoristas o procuraram. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza disse que indicou a constru‘‚o de um parque infantil onde
existe a fonte. Pediu ainda a coloca‘‚o de quebra molas na Rua Jo‚o Barbosa de
Camargo. Com a palavra vereadora šrika Tereza Coitinho Affonso disse que com rela‘‚o
a indica‘‚o do vereador Martins sobre a constru‘‚o do Parque infantil, segundo a Prefeita
Municipal j† … sua inten‘‚o fazer isso. Com rela‘‚o ™ outra indica‘‚o, pediu a
uniformiza‘‚o dos funcion†rios municipais, se adequando ao uso dos Epis. Pediu ainda a
constru‘‚o de capela mortu†ria no Distrito do Rancho Grande. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira sobre a escadaria do bairro do Niter“i, coloca‘‚o de ambul‰ncias no
Distrito do Rancho Grande e capela mortu†ria no Distrito todas essas indica‘„es j† foram
feitas por outros vereadores. Pediu ainda a reforma do ponto de ˜nibus localizado na
esta‘‚o. Pediu tamb…m reforma na Ponte que liga a Bela Vista aos campinhos. Solicitou a
Prefeita que assim que enviar Projetos de cal‘amento de ruas, que inclua a Travessa
Fragoso. Por fim pediu que seja desentupido o bueiro na Caixa D’†gua, pois se deslizar a
terra atingir† todas as casas embaixo. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho
pediu retirada do ac’mulo de terra pr“xima a Rua Jose de Lima na palha. Pediu tamb…m
limpeza de bueiros no bairro, alem de drenagem de †guas pluviais e cal‘amento da Rua
Nelson da Silva na palha. Com a palavra vereadora L’cia Helena Nader Gon‘alves pediu
a regulamenta‘‚o do tr‰nsito em Bananal, pois n‚o existem locais para o turista
estacionar. Indicou a constru‘‚o de ambulat“rio para cuidar das pessoas portadoras de
c‰ncer. Precisamos de uma casa especifica para esse fim. Indicou um Projeto para
idosos. Pediu quebra molas para a cer‰mica devido ™ velocidade que os carros passam.
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Por fim pediu a regulamenta‘‚o dos ve”culos sonoros. 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 nƒ 02 de 30 de janeiro de 2013 de autoria do Chefe do Poder
Executivo – Altera o artigo 7ƒ da Lei Municipal nƒ 63, de 10 de junho de 1985, que
dispŽe sobre a forma de pagamento da primeira parcela do dŠcimo terceiro sal‰rio,
e d‰ outras provid…ncias; Projeto de Lei nƒ 04 de 04 de fevereiro de 2013, de autoria
da Mesa Diretora da C‡mara Municipal da Est‡ncia Tur‘stica de Bananal – DispŽe
sobre a concessˆo de auxilio alimenta•ˆo aos servidores do Poder Legislativo
Municipal e d‰ outras provid…ncias; Projeto de Lei nƒ 05 de 06 de fevereiro de 2013
de autoria da Mesa Diretora da C‡mara Municipal da Est‡ncia Tur‘stica de Bananal –
DispŽe sobre a cria•ˆo de cargo de provimento em comissˆo no quadro de pessoal
do Poder Legislativo Municipal e d‰ outras provid…ncias; Projeto de Lei nƒ 06 de 06
de fevereiro de 2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo – DispŽe sobre
deveres, proibi•Žes, procedimentos para apura•ˆo de responsabilidades e
aplica•ˆo de penalidades no ‡mbito do munic‘pio de Bananal e d‰ outras
provid…ncias. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 02 de 2013, solicitou e fizeram
uso da palavra os vereadores: Osvaldo Ferreira disse que o motivo desse Projeto …
conceder parcela do 13€ no m‡s do anivers†rio. L’cia Helena Nader Gon‘alves disse que
o Projeto visa adiantar o pagamento de metade do 13€ sal†rio no m‡s do anivers†rio.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que seu voto … favor†vel.
Com a palavra vereadora šrika Tereza Cotinho Affonso disse que seu voto tamb…m ser†
favor†vel. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com o Projeto
e vota favor†vel. Vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos disse que alem disso pediu para
que o funcion†rio tamb…m folgasse no dia do anivers†rio. Posto em vota‘‚o foi o projeto
aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 04 de 2013,
solicitou e fizeram uso da palavra os vereadores: Com a palavra vereador Osvaldo
Ferreira disse que esse projeto atender† os anseios dos funcion†rios da C‰mara que
poder‚o gastar onde entender melhor. Posto em vota‘‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 05 de 2013, solicitou e fizeram
uso da palavra os vereadores: Vereador Osvaldo Ferreira disse que aguarda
pronunciamento da vereadora L’cia Helena sobre o tema. Disse que … um cargo
necess†rio para casa, e atender† a todos. . Posto em vota‘‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do Projeto de Lei n€ 06 de 2013, solicitou e fizeram
uso da palavra os vereadores: Vereadora L’cia Helena Nader Gon‘alves disse que o
Projeto apenas regulamenta a situa‘‚o e o procedimento para administra‘‚o adotar nos
casos que forem necess†rios. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que … a
forma que a administra‘‚o tem para punir os infratores. Com a palavra vereadora šrika
Tereza Cotinho Affonso pediu para que o vereador Osvaldo Ferreira explicasse o artigo 2€
inciso XXIV. Posto em vota‘‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Assim,
determinou o Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICA•ŠES PESSOAIS,
tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as). Com a palavra
vereador Žlvaro Luiz Nogueira Ramos
Indicou a reforma e limpeza do col…gio Zen“bia e na Rua da Casa do Moises. Comentou
Mo‘„es de Aplauso para o Andr… Nader e para os demais volunt†rios que fizeram o
carnaval 2013. Teceu coment†rios a Mo‘‚o de Pesar pelo falecimento do Sr. Raimundo.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa Pediu limpeza e capina na
Rua Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno. Com a palavra vereadora L’cia Helena
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Nader Gon‘alves disse que est† sendo visto a quest‚o do Nextel para o munic”pio. Com a
palavra vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou a comiss‚o de
Constitui‘‚o, Justi‘a e Reda‘‚o pelas reuni„es e discuss„es sobre os assuntos. Com a
palavra vereadora šrika Tereza Coitinho Affonso. Disse que ir† at… o Munic”pio de S‚o
Jose dos Campos com a Prefeita Municipal encontrar com o Deputado Helio Nishimoto
para tratar dos recursos do DADE. Sobre a obra do turvo, a mesma ficou horr”vel. O valor
da obra foi de R$900.000.00(novecentos mil reais) e foi feita a toque de caixa. Sobre a
Casa do Idoso tenho audi‡ncia no dia 28/02 com o Rodrigo Garcia para assinar o termo
Selo do Idoso. 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 07 (sete)
de mar‘o de 2013, quinta feira, em hor†rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora
šrika Tereza Coitinho Affonso, 1€ Secret†rio, mandei lavrar a presente ATA, que
aprovada, ser† assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 21 de fevereiro de 2013.

Presidente: ____________________________________________
Vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secret†rio: _______________________________________
Vereadora šrika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secret†rio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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