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1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 12/2013

ATA DA 12• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2013. No dia
quinze do m…s de agosto de dois mil e treze (15/08/2013), †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-se a D‰cima Segunda Sessˆo
OrdinŠria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): ‹rika Tereza
Coitinho Affonso (1• Secretaria); Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral Rodrigues;
Luiz Cosme Martins de Souza, LŒcia Helena Nader Gon•alves e „lvaro Luiz
Nogueira Ramos. Ausentes os vereadores Maria Aparecida Souza da Costa (2•
Secretaria) e Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente); 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 a sessˆo. Na sequ…ncia,
procedeu-se a leitura das mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 096/2013=
solicita da Secretaria Estadual da Habitaƒ‚o, informaƒ„es sobre o andamento do trabalho
de implementaƒ‚o do Programa Estadual de Regularizaƒ‚o de N…cleos habitacionais –
Cidade Legal em Bananal-SP; Requerimento n.€ 097/2013= solicita do D.E.R./SP, c†pia
de documentaƒ„es quanto ‡s obras e serviƒos de recuperaƒ‚o, pavimentaƒ‚o,
perenizaƒ‚o e melhorias na SP-247 (Contrato n.€ 18.872-4); Moƒ‚o n.€ 138/2013= de
aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de O. Bruno e a Ilma. Sra.
Secretˆria Municipal de Cultura e Turismo Luzinete Sabadine de Moura, pela realizaƒ‚o
da Festa do Padroeiro da cidade; Moƒ‚o n.€ 139/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Oseias Valiante; Moƒ‚o n.€ 140/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Elisa
Nogueira Alves; Moƒ‚o n.€ 141/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Dalva Helena
Xavier Leal; Moƒ‚o n.€ 142/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Madalena Peixoto
Justiniano; Indicaƒ‚o n.€ 211/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos
visando a criaƒ‚o de uma lei que “proŠba o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de
material cortante nas linhas de pipas, papagaios e de semelhantes artefatos l…dicos em
todo territ†rio bananalense; Indicaƒ‚o n.€ 212/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, soluƒ‚o quanto ao lixo jogado no pˆtio do Solar Aguiar Valim e ainda o mal
cheiro do caminh‚o; Indicaƒ‚o n.€ 213/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instalaƒ‚o de quebra-molas na av. C‹sar Augusto Gonƒalves, no final da av. Jo‚o
Barbosa de Camargo e ao t‹rmino da ponte Lee Costa Cabral; VEREADOR ROBSON
DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 098/2013= solicita do D.E.R./SP, c†pia do
contrato firmado entre o D.E.R e a Empresa Souza Compec Engenharia, bem como o
memorial descritivo, orƒamento e projeto, com relaƒ‚o a SP-247; Requerimento n.€
099/2013= solicita do Exmo. Sr. Jo‚o Eduardo Dado, DD. Deputado Federal do PDT,
inclus‚o de Emenda Parlamentar no valor de R$150.000,00, visando melhorias no
Ginˆsio de Esportes Geraldo Alckmin em Bananal-SP; Requerimento n.€ 100/2013=
solicita da ELEKTRO, orƒamento para a implantaƒ‚o de luminˆrias na rua Prefeito
Washington L C Bruno, na localidade denominada “Formigas” em Bananal-SP; Indicaƒ‚o
n.€ 214/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, compra de um novo parque
infantil para a ˆrea de lazer Ivani Barbosa, e ainda reforma total das quadras e construƒ‚o
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dos quiosques de lazer; Indicaƒ‚o n.€ 215/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
implantaƒ‚o de uma ˆrea de lazer com academia ao ar livre no Conjunto Habitacional
Prefeito Washington L C Bruno, nas Formigas; Indicaƒ‚o n.€ 216/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, colocaƒ‚o de lixeiras nos pontos de •nibus da cidade; Indicaƒ‚o
n.€ 217/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de melhorias no asfalto
das ruas Geraldo Raimundo da Silva, Walter Dias Brun e Benedito Justino, e ainda
construƒ‚o de Viradouro no final da rua Walter Dias Brun; VEREADOR OSVALDO
FERREIRA: Requerimento n.€ 101/2013= reitera da ELEKTRO, pedidos pret‹ritos
(Requerimento n.€ 05 e 027/13), quanto a troca de lŽmpadas na rua Geraldo Raimundo da
Silva, Morro do Bruno e sobre o estˆgio do processo para implantaƒ‚o de energia el‹trica
no Sert‚o dos Coqueiros, zona rural do municŠpio de Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 137/2013=
de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Marcolina de Souza; VEREADORA ÉRIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 102/2013= solicita do CDHU, para que junto a
Secretaria da Habitaƒ‚o, disponibilize uma ˆrea de lazer para o CondomŠnio Mˆrio Covas
no bairro Laranjeiras em Bananal-SP; Requerimento n.€ 103/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto a regularizaƒ‚o do bairro Recanto Verde; Moƒ‚o
n.€ 133/2013= de agradecimento, ao Ilmo. Sr. Fernando Lima, aos jovens e demais
envolvidos no Projeto da EMESP, pela apresentaƒ‚o do Coral em nosso municŠpio no dia
04/08/13; Moƒ‚o n.€ 134/2013= de agradecimento, a Ilma. Sra. Clˆudia Moreira Dornellas,
DD. Presidente da APAE de Volta Redonda, pela apresentaƒ‚o da Fanfarra em Bananal
no dia 06/08/13; Moƒ‚o n.€ 135/2013= de agradecimento, ao Ilmo. Sr. Dr. Antonio Carlos
do Amaral Filho, DD. Presidente do CDHU, pelas provid•ncias tomadas quanto ‡s
irregularidades com relaƒ‚o aos im†veis do CDHU em Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 136/2013=
de pesar, pelo falecimento do Jovem S‹rgio Henrique Coutinho; VEREADOR ÁLVARO
LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o n.€ 132/2013= de aplausos, ao “Sr. Zezinho Sabino”,
pela organizaƒ‚o e realizaƒ‚o da Reza da Sta. Cruz, realizada em 10/08/13; Indicaƒ‚o n.€
218/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de roƒada, capina e limpeza
nas ruas do “Conjunto Habitacional B”, nas Formigas; Indicaƒ‚o n.€ 219/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, estocagem de esc†ria, a fim de usˆ-la nos meses
chuvosos que logo estar‚o chegando; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Indicaƒ‚o n.€ 208/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de cŽmeras
em pontos estrat‹gicos de nossa cidade; Indicaƒ‚o n.€ 209/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, demarcaƒ„es em diversos pontos das ruas de nossa cidade visando a
prefer•ncia na travessia de pedestres; Indicaƒ‚o n.€ 210/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, construƒ‚o de cobertura sobre a quadra da E.M.E.I. "Coronel Nogueira
Cobra"; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a
deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Robson
do Amaral Rodrigues iniciou comentando que n‚o obteve resposta ao ofŠcio anteriormente
enviado ‡ empresa Elektro S/A (concessionˆria de energia el‹trica) e por isso estˆ
reiterando estes pedidos relativos ‡ implantaƒ‚o de luminˆrias na Rua Prefeito
Washington Luiz de Carvalho Bruno, no bairro das Formigas na Vila Bom Jardim,
destacando que com a implantaƒ‚o das luminˆrias na rua mencionada, o transtorno dos
moradores com certeza serˆ amenizado, pois atualmente a rua se encontra em uma
escurid‚o, assustando os moradores que ali residem. Disse que espera que seja enviada
uma resposta o mais rˆpido possŠvel para que possa ser negociada com a Sra. Prefeita a
possibilidade de colocaƒ‚o destas luminˆrias. Comentou tamb‹m que enviou um
requerimento ao Deputado Jo‚o Eduardo de Carvalho Dado para que inclua uma Emenda
Parlamentar no valor de R$ 150.000,00 com o objetivo de melhorias no Ginˆsio de
Esportes Geraldo Alckimin no MunicŠpio de Bananal, para o exercŠcio de 2014,
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ressaltando que tal solicitaƒ‚o vem de encontro ‡ necessidade de se fazer uma
manutenƒ‚o no ginˆsio de esporte de nossa cidade que hˆ tempos vem precisando de
uma boa reforma. Comentou que existe um projeto para a construƒ‚o de uma piscina
olŠmpica junto a este Ginˆsio de Esportes, por‹m estˆ parado por falta de recursos e que
se esforƒarˆ para conseguir estes recursos para a construƒ‚o desta piscina olŠmpica. Em
seguida, comentou sobre um requerimento endereƒado ao D.E.R. onde requer c†pias do
contrato firmado, memorial descritivo, orƒamento financeiro e c†pia do projeto entre o
D.E.R. e a empresa Souza Compec Engenharia, 2• colocada da licitaƒ‚o 021/2013,
referente a estrada estadual Prefeito Sebasti‚o Diniz de Morais, a Sp-247 (estrada da
Bocaina). Posteriormente, comentou que fez uma indicaƒ‚o ‡ Exma. Sra. Prefeita
Municipal onde solicita a construƒ‚o de uma ˆrea de lazer e uma academia ao ar livre no
CondomŠnio do Bairro das Formigas, destacando que hˆ espaƒo suficiente para a
construƒ‚o desta ˆrea de lazer dentro do condomŠnio, inclusive hˆ espaƒo para a
construƒ‚o de uma quadra de esportes pequena. Disse tamb‹m que fez uma indicaƒ‚o ‡
Exma Sra. Prefeita Municipal pedindo a instalaƒ‚o de lixeiras nos pontos de •nibus e em
vˆrios outros pontos da cidade. Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso
iniciou dizendo sobre um requerimento onde solicita da Prefeitura Municipal de Bananal,
informaƒ„es quanto a regularizaƒ‚o do Bairro Recanto Verde, ressaltando que esteve
recentemente com integrantes do programa Cidade Legal e que lhe informaram que
faltam alguns documentos para a regularizaƒ‚o do mencionado Bairro. Disse que espera
que a equipe t‹cnica da Prefeitura atenda as exig•ncias e providencie os documentos e
projetos necessˆrios para a regularizaƒ‚o do Bairro Recanto Verde, bem como espera
tamb‹m da Sabesp a apresentaƒ‚o dos projetos de saneamento para o referido Bairro.
Comentou tamb‹m que estˆ requerendo do CDHU, para que junto a Secretaria da
Habitaƒ‚o, disponibilize uma ˆrea de lazer para condomŠnio Mˆrio Covas no Bairro
Laranjeiras em Bananal. Disse que apresentou uma Moƒ‚o de Agradecimento ao Ilmo. Sr.
Dr. Ant•nio Carlos do Amaral filho, DD. Presidente do CDHU, pelas provid•ncias tomadas
quanto ‡s irregularidades com relaƒ‚o aos im†veis dos Conjuntos Habitacionais no
municŠpio de Bananal, ressaltando que resolveu fazer esta den…ncia junto ao Sr. Ant•nio
Carlos, pois tem conhecimento de que estas casas populares est‚o sendo alugadas ou
vendidas a terceiros pelos seus atuais proprietˆrios. Com a palavra Vereadora L…cia
Helena Nader Gonƒalves comentou sobre seu requerimento em que solicita do
Departamento de Estradas e Rodagens (D.E.R.) c†pia dos documentos que instruem o
processo licitat†rio das obras da rodovia estadual SP-247, visando acompanhar a
regularidade do procedimento. Disse tamb‹m sobre seu requerimento endereƒado ‡
Secretaria Estadual da Habitaƒ‚o do Estado de S‚o Paulo em que solicita informaƒ„es
sobre o andamento do trabalho de implementaƒ‚o do Programa Estadual de
Regularizaƒ‚o de N…cleos Habitacionais (Cidade Legal) em Bananal, destacando que
estas informaƒ„es ser‚o importantes quando da discuss‚o e votaƒ‚o do Plano Diretor do
MunicŠpio, a ser deliberado ainda neste semestre nesta Casa Legislativa. Em seguida,
comentou sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada ‡ Exma. Sra. Prefeita Municipal, ‡
Ilma. Sra. Luzinete Sabadine de Moura, DD. Secretˆria Municipal de Cultura e Turismo e
‡ Sra. Marlene pela realizaƒ‚o da Festa do Padroeiro da cidade de Bananal, Senhor Bom
Jesus do Livramento e da Festa de Santana, em Rancho Grande, ressaltando que a
Secretaria de Cultura e Turismo estˆ de parab‹ns pelo bom trabalho de realizaƒ‚o e
organizaƒ‚o das festas mencionadas. Posteriormente teceu breves comentˆrios sobre
suas Moƒ„es de Pesar apresentadas pelos falecimentos do Sr. Os‹ias Valiante, Sra.
Maria Elisa Nogueira Alves, Sra. Dalva Helena Xavier Leal e Sra. Madalena Peixoto
Justiniano, ocorridos recentemente em Bananal. Com a palavra vereador ’lvaro Luiz
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Nogueira Ramos iniciou comentando sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada ao Sr.
Zezinho Sabino, pela organizaƒ‚o e realizaƒ‚o da “Reza da Santa Cruz”, realizada no dia
10 de agosto do ano em curso, em sua resid•ncia, informando que embora n‚o tenha
comparecido, teve conhecimento da boa organizaƒ‚o e realizaƒ‚o do evento atrav‹s do
vereador Osvaldo. Comentou tamb‹m que fez uma indicaƒ‚o ‡ Exma Sra. Prefeita
Municipal em que solicita a estocagem de esc†ria a fim de usˆ-la nos meses chuvosos
que logo est‚o chegando. Disse que a utilizaƒ‚o desta esc†ria nas estradas rurais do
MunicŠpio ‹ muito importante para garantir o deslocamento de veŠculos, principalmente os
•nibus escolares que buscam os alunos dos bairros rurais, bem como o deslocamento de
caminh„es que realizam o transporte de leite das propriedades rurais para o MunicŠpio,
haja vista que nos dias chuvosos as estradas municipais sem asfaltamento ficam
intransitˆveis. Comentou tamb‹m sobre uma indicaƒ‚o ‡ Exma. Sra. Prefeita Municipal
onde solicita serviƒos de roƒada, capina e limpeza nas ruas do Conjunto Habitacional B,
no Bairro das Formigas, a pedido dos moradores do mencionado CondomŠnio. Ato
contŠnuo, agradeceu os funcionˆrios da Prefeitura Municipal de Bananal pelo serviƒo de
limpeza realizado na Avenida Jo‚o de Godoy Macedo, atendendo a solicitaƒ„es dos
senhores vereadores realizadas anteriormente. Parabenizou a Exma. Sra. Prefeita
Municipal por ter conseguido, junto ao Governo Federal, atrav‹s de recursos do PAC,
uma mˆquina retroescavadeira e uma patrol nova, a serem utilizadas na manutenƒ‚o e
conservaƒ‚o das estradas municipais. Em aparte, o vereador Robson destacou a
necessidade de treinar e preparar um funcionˆrio da Prefeitura Municipal para ser o
operador destas mˆquinas, atrav‹s de um curso de capacitaƒ‚o. Em aparte, o vereador
Osvaldo disse que ficou sabendo, atrav‹s do Secretˆrio Municipal de Obras, que os
funcionˆrios “Carabina” e “Sim‚o” est‚o fazendo um curso de capacitaƒ‚o no MunicŠpio
de S‚o Paulo, para a operaƒ‚o destas mˆquinas novas. Por fim, o vereador aproveitou
para solicitar da Exma. Sra. Prefeita Municipal a limpeza no Cemit‹rio do Bairro Rancho
Grande, a pedido dos moradores deste bairro. Com a palavra Vereador Luiz Cosme
Martins de Souza comentou sobre uma indicaƒ‚o feita ‡ Exma Sra. Prefeita Municipal em
que solicita a construƒ‚o de uma cobertura sobre a quadra da E.M.E.I. “Coronel Nogueira
Cobra”, a fim de viabilizar a prˆtica de atividades fŠsicas escolares nos dias chuvosos.
Disse tamb‹m que fez uma indicaƒ‚o ‡ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando a
demarcaƒ‚o de diversos pontos das ruas da cidade visando a prefer•ncia na travessia de
pedestres, e ressaltou que em outras cidades vizinhas estas demarcaƒ„es existem e
propiciam maior seguranƒa aos pedestres. Por fim, solicitou da Exma Sra. Prefeita
Municipal, atrav‹s de uma indicaƒ‚o, a instalaƒ‚o de cŽmeras em pontos estrat‹gicos de
nossa cidade, com o intuito de facilitar a identificaƒ‚o de pessoas que praticam atos
criminosos e tamb‹m coibir a prˆtica de infraƒ„es no MunicŠpio. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira iniciou comentando que 02 (dois) requerimentos de sua autoria
apresentados no m•s de Fevereiro do corrente ano n‚o foram atendidos e, por isso, estˆ
reiterando estes pedidos. Trata-se de solicitaƒ„es feitas ‡ empresa concessionˆria de
energia el‹trica (Elektro Eletricidade e Serviƒos S/A) referentes ‡ troca de lŽmpadas na
Rua Geraldo Raimundo da Silva, no Bairro Morro do Bruno e ‡ implantaƒ‚o de energia
el‹trica no Bairro rural Sert‚o dos Coqueiros. Disse que estˆ decepcionado pelo n‚o
acatamento de sua reivindicaƒ‚o, jˆ que a demora ‹ excessiva, praticamente seis meses
sem resposta e que a empresa mencionada ‹ uma concessionˆria de serviƒo p…blico e
deve guardar respeito por esta Casa, composta por cidad‚os e cidad‚s eleitos pelo povo
para t•-los como seus representantes. Disse tamb‹m que recebeu um ofŠcio do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) de Taubat‹ respondendo a uma solicitaƒ‚o de sua
autoria, mencionando que haverˆ uma reuni‚o no MunicŠpio de Bananal entre
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representantes do INSS e a Exma. Sra. Prefeita Municipal no pr†ximo dia 22 do corrente
m•s, a fim de se discutir a implantaƒ‚o do sistema PrevCidade no MunicŠpio de Bananal.
Em aparte, o vereador ’lvaro, que tamb‹m ‹ servidor p…blico municipal, confirmou a
realizaƒ‚o da mencionada reuni‚o entre o MunicŠpio e o INSS, para a data de 22 de
agosto pr†xima. Em seguida, vereador Osvaldo disse que esteve recentemente com o
Deputado Estadual Alexandre da Farmˆcia e que solicitou uma ambulŽncia para o
MunicŠpio de Bananal. Em relaƒ‚o aos Bairros Recanto Verde e Morro do Jal‹m, disse
que tais bairros s‚o irregulares pois foram construŠdos sem que houvesse o devido
parcelamento do solo conforme manda a lei, por‹m o MunicŠpio deve adotar as medidas
cabŠveis para a correta regularizaƒ‚o destas localidades sem que isso possa acarretar
prejuŠzos para os moradores. Disse tamb‹m que n‚o acha correto que os proprietˆrios de
casas populares vendam estes im†veis a terceiros, atrav‹s de contrato “de gaveta” e que
os suplentes deveriam ter direito a estes im†veis quando os atuais proprietˆrios n‚o mais
os quisessem. Em aparte, vereadora L…cia disse que concorda com o vereador em
relaƒ‚o a esta quest‚o de o proprietˆrio do im†vel popular vender ou alugar a terceiros,
n‚o respeitando o direito do suplente em adquirir o im†vel. Por fim, o vereador comentou
brevemente sobre a Moƒ‚o de Pesar apresentada pelo falecimento da Sra. Maria
Marcolina de Souza, ocorrido recentemente. Colocados em votaƒ‚o os requerimentos e
moƒ„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 constou: Projeto de
resoluƒ‚o n€ 002, de 01 de agosto de 2013 – “Disp„e sobre a prorrogaƒ‚o do prazo
constante do artigo 3€ da resoluƒ‚o n€ 001/2013 que criou a Comiss‚o Temporˆria de
assuntos relevantes para proceder a revis‚o do Regimento Interno da CŽmara de
Vereadores e dˆ outras provid•ncias”. Posto em discuss‚o o Projeto de Resoluƒ‚o n€
002, de 01 de agosto de 2013, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora L…cia
Helena Nader Gonƒalves disse que a Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o, da
qual ‹ presidente, emitiu parecer favorˆvel ao Projeto de Resoluƒ‚o em discuss‚o haja
vista tal Projeto estar em conformidade com a lei, quando prorroga o prazo de atuaƒ‚o da
Comiss‚o Temporˆria de assuntos relevantes para proceder a revis‚o do Regimento
Interno da CŽmara de Vereadores por mais 90 (noventa) dias. Em seguida, leu a
justificativa do Projeto de Resoluƒ‚o, dizendo ser favorˆvel ‡ aprovaƒ‚o do referido
projeto, pois quanto mais tempo a Comiss‚o Temporˆria tiver para proceder a revis‚o do
Regimento Interno, melhor ser‚o realizados estes trabalhos. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que, como integrante da Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e
Redaƒ‚o, ‹ favorˆvel ‡ aprovaƒ‚o do Projeto de Resoluƒ‚o em discuss‚o, visto que o
referido Projeto estˆ constitucionalmente correto e que a assessoria jurŠdica desta Casa
tamb‹m se manifestou favorˆvel pela sua legalidade. Quando da votaƒ‚o do Projeto de
Resoluƒ‚o n€ 002, de 01 de agosto de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ato
contŠnuo, 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 Robson do Amaral Rodrigues sugeriu ‡ Prefeitura Municipal a
construƒ‚o de um viradouro para veŠculos no final da Avenida principal do Bairro “Morro
do Bruno”, bem como comentou sobre a necessidade de se efetuar melhorias no
asfaltamento das ruas pavimentadas da cidade. Disse que estas obras s‚o necessˆrias e
que os recursos dos impostos municipais deveriam ser investidos nestas melhorias.
Questionou a quantidade de ruas da cidade necessitando de reformas no asfaltamento,
haja vista a exist•ncia de uma usina de asfalto no MunicŠpio. Disse tamb‹m que farˆ uma
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indicaƒ‚o ‡ Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando a incorporaƒ‚o de 60 (sessenta)
horas extras aos vencimentos dos funcionˆrios da Creche Municipal ou que sejam pagas
as horas extras efetivamente realizadas por estes servidores. Comentou tamb‹m que
solicitarˆ do senhor Mˆrio Oliveira, proprietˆrio da empresa “Penedo”, a instalaƒ‚o de um
sistema de cart‚o magn‹tico nos •nibus para facilitar os usuˆrios destes •nibus. Por fim,
parabenizou o vereador ’lvaro por ter sido o ganhador de um veŠculo na rifa promovida
pela Festa do Senhor Bom Jesus do Livramento. Com a palavra vereador Osvaldo
Ferreira disse que, atrav‹s do ex-vereador “God•”, formou-se uma equipe que se
empenharˆ para a reativaƒ‚o da S.A.B., mencionando que faz parte desta equipe,
juntamente com os vereadores L…cia e Martins. Ressaltou que a S.A.B. ‹ um patrim•nio
do MunicŠpio e espera que os trabalhos da equipe consigam colocar a S.A.B. novamente
em funcionamento, pois o mencionado clube faz parte da hist†ria de muitos
bananalenses. Em relaƒ‚o ‡ rodovia estadual SP-247, disse que esteve recentemente
com o Sr. Paulo Marins, proprietˆrio da Pousada do Rio Mimoso, estabelecimento que se
localiza no final da mencionada rodovia e que lhe disse que as condiƒ„es ruins da rodovia
impossibilitam o crescimento no n…mero de turistas e visitantes na regi‚o, ressaltando a
necessidade de se iniciar o mais breve possŠvel as obras de recuperaƒ‚o desta rodovia e
que espera que este serviƒo seja realmente bem realizado. Por fim, parabenizou o Sr.
Vitor, filho do Sr. Vice-Prefeito de Bananal, pelo evento beneficente realizado
recentemente, em prol da Casa da Crianƒa de Bananal. Com a palavra Vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse que o port‚o da escola municipal Zen†bia estˆ ruim,
precisando de reparos e que espera que o Secretˆrio de Educaƒ‚o verifique esta
demanda dos alunos do mencionado col‹gio. Solicitou da Exma. Sra. Prefeita Municipal
que atenda os requerimentos e indicaƒ„es dos vereadores. Parabenizou o vereador
’lvaro por ter sido o ganhador de um veŠculo na rifa promovida pela Festa do Senhor Bom
Jesus do Livramento e elogiou o Sr. Vitor, filho do Sr. Vice-Prefeito de Bananal, pelo
evento beneficente realizado recentemente, em prol da Casa da Crianƒa de Bananal.
Com a palavra Vereadora L…cia Helena Nader Gonƒalves ressaltou a necessidade de se
reformar o port‚o da escola municipal Zen†bia, que estˆ necessitando de consertos e
reparos. Comentou tamb‹m sobre uma indicaƒ‚o feita ‡ Exma. Sra. Prefeita Municipal em
que solicita estudos visando a criaƒ‚o de uma lei que proŠba o uso de cerol ou de
qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios e de semelhantes
artefatos l…dicos em todo o territ†rio do MunicŠpio de Bananal, ressaltando o hist†rico da
ocorr•ncia de diversos acidentes no MunicŠpio. Disse tamb‹m que fez uma indicaƒ‚o ‡
Exma. Sra. Prefeita Municipal onde solicita a instalaƒ‚o de quebra-molas no Bairro
CerŽmica e na Avenida Jo‚o Barbosa, no inŠcio do Bairro Vila Bom Jardim, na descida ao
lado da Igreja Matriz, com o intuito de limitar a velocidade dos veŠculos nestas localidades,
aumentando a seguranƒa dos moradores locais. Disse que concorda com a indicaƒ‚o do
vereador Luiz Cosme Martins, em relaƒ‚o ‡ instalaƒ‚o de cŽmeras em pontos
estrat‹gicos de nossa cidade, com o intuito de facilitar a identificaƒ‚o de pessoas que
praticam atos criminosos e tamb‹m coibir a prˆtica de infraƒ„es no MunicŠpio.
Parabenizou o Sr. Vitor, filho do Sr. Vice-Prefeito de Bananal, pelo evento beneficente
realizado recentemente, em prol da Casa da Crianƒa de Bananal. Em seguida, disse que
a escola E.M.E.I.F. Jos‹ Luiz Guimar‚es estˆ necessitando da construƒ‚o de uma rampa
de acesso ‡ quadra esportiva para facilitar o acesso de cadeirantes ao local. Comentou
tamb‹m sobre uma indicaƒ‚o feita ‡ Exma. Sra. Prefeita Municipal em que solicita
informaƒ„es quanto ao lixo que estˆ sendo jogado no pˆtio do Solar Aguiar Valim e ainda
o mal cheiro do caminh‚o que realiza a coleta deste lixo, tendo em vista as reclamaƒ„es
dos moradores. Parabenizou a Exma Sra. Prefeita Municipal de Bananal e o Presidente
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da CŽmara Municipal de Bananal pelo conv•nio firmado com o Tribunal Regional do
Trabalho da 15• Regi‚o para a realizaƒ‚o de audi•ncias trabalhistas em Bananal.
Comentou tamb‹m que estˆ apoiando a Secretaria Municipal do Turismo em suas
atividades e agradeceu a oportunidade de integrar a equipe responsˆvel pela reativaƒ‚o
da S.A.B, destacando que este clube era de grande importŽncia para o MunicŠpio,
recebendo diversas atraƒ„es, inclusive jˆ recebeu a dupla “Claudinho e Buchecha”. Com
a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso parabenizou a apresentaƒ‚o do Coral
dos jovens envolvidos no projeto da EMESP na Festa do Senhor Bom Jesus do
Livramento, no …ltimo dia 04 de agosto, informando que o Padre Monsenhor CŠcero ficou
satisfeito com a realizaƒ‚o do evento. Comentou sobre a Moƒ‚o de Agradecimentos
apresentada ‡ Ilma. Sra. Clˆudia Moreira Dornellas, DD. Presidente da APAE de Volta
Redonda, pela belŠssima apresentaƒ‚o da Fanfarra no MunicŠpio de Bananal no dia 06 de
agosto do corrente ano, em comemoraƒ‚o a Festa do Padroeiro da cidade. Agradeceu ao
Deputado Estadual H‹lio Hishimoto pelos recursos destinados ‡ construƒ‚o de uma
academia ao ar livre no Bairro Vila Bom Jardim, no valor de RS 40.000,00 (quarenta mil
reais), bem como a destinaƒ‚o de uma ambulŽncia ao MunicŠpio, no valor de RS
90.000,00 (noventa mil reais). Por fim, comentou brevemente sobre as brigas entre os
alunos que vem ocorrendo frequentemente na escola E.M.E.I.F. Jos‹ Luiz Guimar‚es,
pedindo provid•ncias dos responsˆveis por esta escola para a soluƒ‚o do problema. Com
a palavra vereador ’lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou sobre a necessidade de se
instalar mais lŽmpadas na Rua Prefeito Washington Luiz de Carvalho Bruno, no bairro das
Formigas na Vila Bom Jardim para aumentar a seguranƒa dos moradores daquela
localidade, conforme requereu o vereador Robson e sobre a necessidade de se realizar
operaƒ„es de tapa-buracos pelas ruas da cidade. Parabenizou o vereador Osvaldo pelo
requerimento endereƒado ‡ empresa Elektro relativo ‡ implantaƒ‚o de energia el‹trica no
Bairro rural Sert‚o dos Coqueiros. Por fim, agradeceu a todos pelos cumprimentos
recebidos por ter sido o ganhador de um veŠculo na rifa da Festa do Senhor Bom Jesus
do Livramento de Bananal. 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 ordinˆria dia
05 (cinco) de setembro de 2013, quinta feira, em horˆrio regimental. E, para constar, eu,
Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso, 1€ Secretˆrio, mandei lavrar a presente ATA,
que aprovada, serˆ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 15 de agosto de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos‹ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secretˆrio: __________________________________________
Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secretˆrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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