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

1• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 15/2013

ATA DA 15• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2013. No dia
tr…s do m…s de outubro de dois mil e treze (03/10/2013), †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 Quinta Sessˆo
OrdinŠria desta Primeira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): L‹cia Helena
Nader GonŒalves Osvaldo Ferreira, Robson do Amaral Rodrigues; Luiz Cosme
Martins de Souza, Maria Aparecida Souza da Costa (2• Secretaria) e Luiz Mauricio
Coutinho (Vice – Presidente); Ausentes os Vereadores „lvaro Luiz Nogueira Ramos
e •rika Tereza Coitinho Affonso (1• Secretaria); A ATA da sessˆo anterior foi
aprovada sem restriŒŽes. Ap•s a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor
Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeuse a leitura das mat‰rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Requerimento n.€ 118/2013= solicita, nos termos do
artigo 239 do Regimento Interno da Cƒmara Municipal da Estƒncia Tur„stica de Bananal,
vista do Projeto de Lei n.€ 025/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal;
VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€
119/2013= solicita do D.E.R., elabora…‚o de estudos preliminares para instala…‚o de
redutores de velocidade em pontos de maior risco da SP-247; Requerimento n.€
120/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implanta…‚o de sinaliza…‚o horizontal
nas ruas do Centro Hist†rico da cidade de Bananal-SP; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 121/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informa…‡es sobre o andamento da constru…‚o da creche escola em Bananal;
Requerimento n.€ 122/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que junto a
Secretaria Municipal de Transportes, informe a quantidade total de ve„culos municipais,
em funcionamento e danificados; Indica…‚o n.€ 257/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, distribui…‚o de tablets aos professores da rede municipal de ensino;
VEREADORA L•CIA HELENA NADER GON‘ALVES: Mo…‚o n.€ 167/2013= de
congratula…‡es, ao Reverend„ssimo Senhor Pe. Odirlei da Silva Fernandes, DD. Pˆroco
de Bananal e Arape„, pela posse na Par†quia de Bananal; Mo…‚o n.€ 168/2013= de
aplausos, ao Exmo. Sr. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza – Integrante da Legi‚o da
Asfalto Motoclube, pela organiza…‚o do 10.€ Encontro Nacional de Motociclistas, realizado
em Bananal nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2013; Mo…‚o n.€ 169/2013= de
aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pelo honroso
T„tulo de Cidad‚ Barramansense, recebido em 01/10/2013; Mo…‚o n.€ 170/2013= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Ivone Rodrigues de Lima; Indica…‚o n.€ 258/2013= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala…‚o de lixeiras na pra…a Mons. Cid Fran…a Santos
e nos pontos de ‰nibus da cidade; Indica…‚o n.€ 259/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, servi…os de limpeza nas bocas de lobo localizadas no final das ruas Ernani
Gra…a e Carlos Pereira da Silva Porto; Indica…‚o n.€ 260/2013= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala…‚o de luminˆrias na rua Agacy Dutra Baraldo; VEREADOR
LUIZ MAURICIO COUTINHO: Mo…‚o n.€ 171/2013= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pelo honroso T„tulo de Cidad‚
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o 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

Barramansense, recebido em 01/10/2013; Mo…‚o n.€ 172/2013= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Ivone Rodrigues de Lima; Indica…‚o n.€ 253/2013= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, servi…os de poda de galhos de ˆrvores no distrito de Rancho
Grande; Indica…‚o n.€ 254/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, passagem do
caminh‚o de lixo tambŠm aos sˆbados no bairro Timbor‹; Indica…‚o n.€ 255/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, constru…‚o de muro de conten…‚o na rua Boa
Esperan…a, pr†ximo a resid‹ncia da Sra. Maria da Gl†ria Silva; Indica…‚o n.€ 256/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala…‚o de 2 redutores de velocidade no
bairro da Palha; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
123/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, c†pia do contrato firmando entre a
Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa prestadora de servi…os dos transportes
escolares e ainda informa…‚o quanto ao setor responsˆvel pela fiscaliza…‚o dos
transportes; Mo…‚o n.€ 173/2013= de aplausos, ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin, DD.
Governador do Estado, pela libera…‚o de recursos para as obras na SP-247 em BananalSP; Indica…‚o n.€ 252/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, coleta de lixo no
distrito de Rancho Grande nos horˆrios de 6:30h. Œ 7:30h.; Indica…‚o n.€ 261/2013=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de melhorias nos cal…amentos das ruas
Jo‚o Barbosa de Camargo, •lvaro Moreira Ramos e Pelegrino Sciotta na Vila Bom
Jardim; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo…‡es apresentadas sujeitos a
delibera…‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora LŽcia
Helena Nader Gon…alves iniciou comentando sobre a Mo…‚o De Congratula…‡es
apresentada ao Reverend„ssimo Senhor Pe. Odirlei Da Silva Fernandes, DD. Pˆroco de
Bananal e Arape„. Em seguida, comentou brevemente sobre a “Mo…‚o De Pesar”,
apresentada pelo falecimento da Sra. Ivone Rodrigues de Lima, ocorrido recentemente.
TambŠm comentou sobre a Mo…‚o De Aplausos apresentada Ao Exmo. Sr. Vereador Luiz
Cosme Martins de Souza - Integrante da Legi‚o do Asfalto Motoclube e Organizador do
10.€ Encontro Nacional de Motociclistas, realizado em Bananal nos dias 13, 14 e 15 de
setembro de 2013. Ato cont„nuo, comentou sobre a Mo…‚o De Aplausos feita A Exma.
Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, pelo honroso T„tulo de
Cidad‚ Barramansense recebido em 1€ de outubro de 2013. Em seguida, comentou sobre
suas indica…‡es feitas na Sess‚o, come…ando pela indica…‚o em que solicita instala…‚o
de lixeiras na pra…a Mons. Cid F Santos e nos pontos de ‰nibus. Em seguida, falou sobre
sua indica…‚o em que solicita servi…os de limpeza nas bocas de lobo localizadas no final
das Ruas Ernani Gra…a e Carlos Pereira Da Silva Porto. Em seguida, teceu breves
comentˆrios sobre uma outra indica…‚o apresentada onde solicita instala…‚o de
luminˆrias na Rua Darcy Dutra Baraldo, destacando a reclama…‚o dos moradores
daquela localidade em rela…‚o a falta de ilumina…‚o pŽblica neste local. Em seguida,
disse que recebeu respostas do Executivo em rela…‚o a requerimentos feitos em sess‡es
anteriores, destacando que a contrata…‚o das empresas de ‰nibus municipais s‚o
cadastradas no Mun„cipio, que em rela…‚o Œ empresa Pˆssaro Marron e Colitur, ambas
s‚o controladas pelo D.E.R e que em rela…‚o ao pre…o das passagens, disse que s‚o
muito altos e dificultam a vida das pessoas que dependem destes ‰nibus para
trabalharem diariamente e que com rela…‚o as empresas municipais, s‚o reguladas por
meio de decreto do Executivo. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues
iniciou esclarecendo que o filho da vereadora ‘rika que sofreu um acidente na presenta
data estˆ bem, e que tem not„cias que estˆ internado na cidade de Cruzeiro. Comentou
sobre requerimentos apresentados desta Sess‚o, dizendo ser necessˆrio a aquisi…‚o de
uma Kombi ou de uma V‚ para o Munic„pio de Bananal e que intercederˆ junto a algum
deputado para a libera…‚o de recursos para se fazer tal aquisi…‚o. Disse tambŠm que
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analisarˆ o contrato de terceiriza…‚o do transporte escolar, pois algumas pessoas est‚o
questionando a qualidade deste transporte. Em seguida, comentou sobre um
requerimento apresentado Œ Sra. Prefeita onde solicita melhorias no cal…amento das ruas
Joao Barbosa de Camargo e Moreira Ramos, ressaltando que o cal…amento do bairro Vila
Bom Jardim estˆ muito ruim, danificando os ve„culos que por ali passam. Disse tambŠm
que apresentou Mo…‚o de Aplausos ao governador do Estado de S‚o Paulo pela
libera…‚o dos recursos destinados Œs obras de recupera…‚o da rodovia SP-247. Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou o vereador Robson pelas palavras em
rela…‚o ao governador de S‚o Paulo Geraldo Alkmin, destacando que este governador
sempre ajudou muito a cidade de Bananal. Comentou que apresentou nesta data um
requerimento pedindo vista do projeto de lei n€ 25/2013, e que irˆ comentar sobre o
mesmo no momento da ordem do dia da presente sess‚o. Em seguida, comentou que
ficou triste em saber que o Sr. JosŠ Maria deixou a Secretaria de Obras do munic„pio por
problemas pessoais. Com a palavra vereador Luiz Mauricio Coutinho parabenizou o
vereador Robson pela Mo…‚o de Aplausos apresentada ao governador de S‚o Paulo
Geraldo Alkmin pela libera…‚o dos recursos destinados as obras da rodovia SP-247. Em
seguida, comentou sobre a “Mo…‚o De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Ivone Rodrigues
De Lima, ocorrido recentemente. Ato continuo, comentou sobre a Mo…‚o de Aplausos
apresentada A Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, pelo
recebimento do T„tulo de Cidad‚ Barramansense recebido em 1€ de outubro de 2013,
ocasi‚o em que esteve presente juntamente com outros vereadores de Bananal para
prestigiar a cerim‰nia. Comentou tambŠm que fez uma indica…‚o em que solicita servi…os
de poda de galhos de ˆrvores no Distrito De Rancho Grande. Comentou tambŠm que
apresentou uma indica…‚o onde solicita passagem do caminh‚o de lixo tambŠm aos
sˆbados no bairro Timbor‹. Disse tambŠm que apresentou indica…‚o em que solicita
constru…‚o de muro de conten…‚o na Rua Boa Esperan…a em local que especifica, e
solicitando a instala…‚o de 2 redutores de velocidade no bairro da palha. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins disse que parabenizou o vereador Robson pela Mo…‚o de
Aplausos apresentada ao governador de S‚o Paulo Geraldo Alkmin pela libera…‚o dos
recursos destinados as obras da rodovia SP-247. Em seguida, comentou sobre um
requerimento apresentado Œ Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita informa…‡es
sobre o andamento da constru…‚o da creche escola em Bananal. Disse tambŠm que
requereu da Prefeitura de Bananal para que junto Œ Secretaria Municipal De Transportes,
informe a quantidade total de ve„culos municipais, em funcionamento e danificados.
Comentou tambŠm que o Sr. JosŠ Maria ajudou bastante enquanto esteve Œ frente da
Secretaria de Obras. Comentou que em rela…‚o aos ve„culos da frota municipal, Š
necessˆria uma aten…‚o especial da Prefeitura, pois o Munic„pio estˆ carente de ve„culos
para atender a popula…‚o. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que em rela…‚o aos ve„culos da frota municipal, conhece muitas cidades, pois estˆ
sempre viajando e que apenas o munic„pio de Bananal sofre desta falta de ve„culos
municipais, e que esta situa…‚o prejudica aqueles que dependem de ajuda do Munic„pio.
Comentou sobre suas viagens que faz para acompanhar pessoas de Bananal e destacou
a importƒncia de o munic„pio de Bananal possuir ve„culos oficiais em bom estado de
conserva…‚o para atender estas pessoas que dependem de assist‹ncia social por parte
do Munic„pio. Comentou tambŠm sobre o falecimento da Sra. Ivone Rodrigues de Lima,
ocorrido recentemente, desejando seus sentimentos Œ fam„lia. Com a palavra vereador
JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que fez dois requerimentos na presente
Sess‚o, sendo o primeiro deles requerendo DA PMB, implanta…‚o de sinaliza…‚o
horizontal nas ruas do centro hist†rico da cidade de Bananal-SP, e o segundo, onde
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solicita do D.E.R. elabora…‚o de estudos preliminares para instala…‚o de redutores de
velocidade em pontos de maior risco da SP-247, tendo em vista que com as obras que
est‚o sendo realizadas no local, a tend‹ncia Š que os motoristas aumentem a velocidade
nesta rodovia devido a melhor qualidade do asfalto. Colocados em vota…‚o os
requerimentos e mo…‡es, foram aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais
quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para a
ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada
regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constou: Projeto de Lei N€ 20, de 07 de junho de 2013: “disp‡e sobre a pol„tica Municipal
de Educa…‚o Ambiental, e dˆ outras provid‹ncias”. Projeto de Lei N€ 25, de 12 de junho
de 2013 – “Revoga as leis que especifica e dˆ outras provid‹ncias”. Projeto de Lei N€ 28,
de 14 de agosto de 2013 – “denomina Estrada Agacy Gon…alves de Souza a BNN-270,
popularmente conhecida como Estrada Rural da Xandoca”. Projeto De Decreto Legislativo
N€ 01, de 15 de agosto de 2013 – “disp‡e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do
MŠrito Municipal”. Logo ap†s a leitura dos projetos de lei da Pauta para a Ordem do Dia, o
vereador Osvaldo Ferreira solicitou, pela ordem, a apresenta…‚o de um requerimento de
vista do Projeto de Lei n€ 25 de 12 de junho de 2013, sendo deferido imediatamente pelo
Presidente da Casa, colocando em discuss‚o tal requerimento. Em seguida, vereador
Osvaldo Ferreira fez uso da palavra dizendo que chegou ao seu conhecimento que existe
uma Lei Municipal de 25/02/2008 e que acredita que a Prefeitura n‚o tem conhecimento
da exist‹ncia desta Lei, pois esta Lei criou compet‹ncias para que o Munic„pio disponha
sobre o trƒnsito e criou tambŠm, no artigo 4€, atribui…‡es para planejar e elaborar
sistemas viˆrios do munic„pio. Disse que for aprovado o projeto de lei revogando esta Lei
anterior, em rela…‚o Œ circula…‚o de ve„culos no Munic„pio, vˆrias leis municipais ser‚o
revogadas, de forma que o requerimento apresentado visa esclarecer melhor esta
situa…‚o para que fique mais claro para os vereadores podem votar. Com a palavra
vereadora LŽcia Helena Nader Gon…alves disse que o projeto de lei em discuss‚o teve
parecer contrˆrio pela Comiss‚o de Constitui…‚o de Justi…a e Reda…‚o, respaldado no
parecer do IGAM, que considera que qualquer mudan…a no transito deve ser realizada por
meio de lei, e n‚o por meio de decreto, conforme pretende a prefeitura Municipal, ao
revogar as leis de trƒnsito atravŠs do projeto de lei em discuss‚o. Desta forma, disse que
n‚o concorda com o vereador Osvaldo e que espera que o projeto de lei seja colocado
em vota…‚o dos nobres vereadores. Disse que a lei mencionada pelo vereador Osvaldo
criou a junta de Transito Municipal, mas que ela n‚o foi homologada e que n‚o funciona
na prˆtica. Disse que as leis que pretendem ser revogadas pelo projeto de lei em
discuss‚o, dos anos de 2011 e 2012, se ficaram revogadas em outras leis do Munic„pio.
Em seguida, pediu aos demais vereadores que n‚o aceitem o requerimento apresentado
pelo Vereador Osvaldo, pois acredita que os projetos de lei devem seguir o trƒmite legal.
Em aparte, vereador Osvaldo disse que n‚o estˆ apresentou o requerimento com o
objetivo de a Prefeitura retirar o projeto de lei em discuss‚o, apenas para esclarecer
melhor a revoga…‚o de leis trazida pelo projeto. Comentou tambŠm que o que Prefeitura
quer, jˆ estˆ previsto neste projeto de Lei, e que solicitou vista com base em seu direto
previsto no Regimento Interno e que solicitou a vista a penas para melhor esclarecimento.
Retomando a palavra, vereadora LŽcia disse que entende que a Lei de 2008 apenas cria
a estrutura da JARI, e n‚o altera o transito da cidade. Disse tambŠm que tal lei, apesar de
existir, n‚o foi homologada e que, por isso, n‚o funciona na prˆtica. Disse que acha uma
falta de respeito, pois o projeto de lei em discuss‚o jˆ estˆ nesta Casa a mais de 90 dias
e que acha que tal projeto de lei deveria entrar na pauta da ordem do dia. Ressaltou que o
parecer do IGAM refor…a a ideia de que qualquer altera…‚o no transito municipal deve
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ocorrer mediante lei, e n‚o por meio de decreto. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que concorda com o vereador Osvaldo no sentido de que este
projeto de lei deve ser melhor esclarecido e que por isso concorda com o requerimento de
vista apresentado pelo vereador Osvaldo e que espera que o projeto seja melhor avaliado
e depois votado com mais clareza. Ressaltou que espera que os vereadores votem
favorˆvel ao requerimento apresentado pelo vereador Osvaldo. Com a palavra Luiz
Mauricio Coutinho elogiou as palavras dos vereadores Osvaldo e LŽcia, e disse que
concorda com o vereador Osvaldo no sentido de ser favorˆvel ao pedido de vista para
melhor compreens‚o do projeto de lei n€ 25/2013. Quando da vota…‚o do Requerimento
de Vista do Projeto de Lei n€ 25, de 12 de junho de 2013, foi o mesmo aprovado por
maioria de votos, votando contra os vereadores Luiz Cosme Martins de Souza e LŽcia
Helena Nader Gon…alves. Posto em discuss‚o o Projeto de Lei N€ 20, de 07 de junho de
2013, solicitou e fez uso da palavra: vereador Osvaldo Ferreira disse que este projeto
disp‡e sobre a politica de educa…‚o ambiental, em seguida lendo o artigo 1€ do referido
projeto de lei, explicando que este artigo apresenta os princ„pios bˆsicos aplicˆveis Œ
politica ambiental e que este projeto de lei preenche a lacuna que existe na legisla…‚o
estadual, referente Œ educa…‚o ambiental na educa…‚o infantil e fundamental. Comentou
que este projeto de lei teve parecer favorˆvel pela Comiss‚o de Constitui…‚o, Justi…a e
Reda…‚o e que espera dos vereadores a aprova…‚o deste projeto de lei para os jovens e
crian…as das escolas municipais possam ter um educa…‚o ambiental conforme determina
a lei estadual e federal. Com a palavra vereadora LŽcia Helena Nader Gon…alves disse
que tal projeto de lei prev‹ a…‡es e projetos que devem ser elaborados no decorrer do
tempo, dando a legalidade para que estas a…‡es possam acontecer. Disse ser favorˆvel Œ
aprova…‚o do referido Projeto de Lei, mas estˆ preocupada, pois dentro desta Lei existe a
possibilidade de cria…‚o de a…‡es que ir‚o impactar no or…amento da Prefeitura e que
estas a…‡es n‚o est‚o comtempladas dentro das leis or…amentˆrias do munic„pio para o
exerc„cio de 2014. Disse tambŠm que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deve ser
separada da Secretaria municipal de Agricultura, pois o Meio Ambiente Š espec„fico e que
merece maior aten…‚o por parte das legisla…‡es municipais. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com a vereadora LŽcia, pois
conhece os alunos das escolas municipais e que os mesmos est‚o precisando de
melhorias na educa…‚o ambiental, e que Š necessˆria a implanta…‚o da educa…‚o
ambiental nos alunos desde a educa…‚o infantil. Em aparte, vereador Osvaldo disse que
concorda com as palavras da vereadora no sentido que o Munic„pio deve implantar esta
politica de educa…‚o ambiental para os alunos de sua rede de ensino municipal. Quando
da vota…‚o do Projeto de lei N€ 20, de 07 de junho de 2013, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Posto em discuss‚o o Projeto de Lei N€ 28, de 14 de agosto de 2013,
solicitou e fez uso da palavra: vereadora LŽcia Helena Nader Gon…alves disse que, como
autora deste projeto de lei, fez esta homenagem de colocar o nome desta pessoa na rua,
visto a importƒncia dele para o Munic„pio. Em seguida, leu, na integra, a justificativa do
Projeto de Lei, comentando que conheceu pessoalmente este homenageado e que o
mesmo contribuiu muito para o Mun„cipio quando produzia produtos rurais e pediu aos
vereadores que votassem favorˆvel para que a estrada da Xandoca passe a ter o nome
do Sr. Agacy. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a vereadora LŽcia
pela iniciativa de homenagear o Sr. Agacy, que o conheceu pessoalmente e que Š
favorˆvel Œ aprova…‚o do referido projeto de lei. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que conheceu o Sr. Agacy hˆ muitos anos, que era uma
pessoa muito boa, que contribuiu muito com o munic„pio com seus produtos da ro…a e que
tambŠm Š favorˆvel Œ aprova…‚o do referido projeto. Com a palavra vereador Robson do
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Amaral Rodrigues disse tambŠm ser favorˆvel Œ aprova…‚o do projeto de lei em
discuss‚o, pois conheceu pessoalmente o Sr. Agacy, que conhece toda a fam„lia e que
concorda com a iniciativa de dar Œ estrada da Xandoca o nome do Sr. Agacy. Com a
palavra Luiz Mauricio Coutinho disse tambŠm ser favorˆvel Œ aprova…‚o do projeto de lei
em discuss‚o e que a fam„lia merece esta homenagem. Com a palavra Vereador Luiz
Cosme Martins parabenizou a vereadora Lucia pela iniciativa de homenagear o Sr. Agacy,
pois tambŠm o conheceu e tambŠm toda sua fam„lia e disse ser favorˆvel Œ aprova…‚o do
referido projeto de lei. Com a palavra vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
parabenizou a vereadora LŽcia pela iniciativa do projeto de lei em discuss‚o e disse que
quando participava do Contur, o Sr. Agacy era uns dos frequentadores ass„duos das
reuni‡es que merece ser homenageado pelo nome na estrada municipal. Quando da
vota…‚o do Projeto de lei n€ 28, de 14 de agosto de 2013, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Posto em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo N€ 01, de 15 de
agosto de 2013, solicitou e fez uso da palavra vereadora LŽcia Helena Nader Gon…alves
disse ser autora do referido projeto e que resolver dar este diploma a Sra Liliane, visto a
grande gera…‚o de empregos que a mesma proporciona neste munic„pio. Em seguida, leu
a justificativa do projeto de decreto legislativo e pediu aos demais vereadores que
votassem favorˆvel a aprova…‚o. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a
vereadora LŽcia pela iniciativa do projeto de decreto legislativo, que conhece a
homenageada a alguns anos, que se trata de pessoa correta nos neg†cios, dedicada Œ
fam„lia e que merece esta honraria. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa disse que concorda com os demais vereadores no sentido de que a Sra. Liliane faz
jus Œ homenagem. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
tambŠm Š favorˆvel a esta homenagem Œ Sra. Liliane, pois se trata de uma pessoa bem
receptiva, que contribui bastante para o Munic„pio e parabenizou a vereadora LŽcia pela
iniciativa do Projeto. Com a palavra Luiz Mauricio Coutinho parabenizou a vereadora
LŽcia pela iniciativa do Projeto, pois a Sra. Liliane contribui muito para este Munic„pio,
com a gera…‚o de muitos empregos. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins
parabenizou a vereadora Lucia pela iniciativa de homenagear a Sra. Liliane, visto que tal
pessoa Š geradora de empregos e renda para o Munic„pio de Bananal. Quando da
vota…‚o do Projeto de Decreto Legislativo N€ 01, de 15 de agosto de 2013, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Ato cont„nuo, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICA’“ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as). Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
comentou brevemente sobre uma indica…‚o Œ Prefeitura Municipal onde solicita
distribui…‚o de tablets aos professores da rede municipal de ensino, com o objetivo de
ajudar os professores nas suas atividades em sala de aula. Com a palavra vereadora
LŽcia Helena Nader Gon…alves disse que em rela…‚o Œ quest‚o do trƒnsito da cidade, o
mesmo foi alterado no inicio do ano sem que os vereadores fossem comunicados e que
esta quest‚o deve ser discutida pois estˆ em vigor a Lei anterior. Parabenizou o vereador
Robson pela Mo…‚o de Aplausos ao governador de S‚o Paulo pela libera…‚o dos
recursos para as obras da SP-247, ressaltando que existe uma Comiss‚o acompanhando
de perto a execu…‚o destas obras. Ressaltou a necessidade de coleta de lixo no Distrito
de Rancho Grande, devido Œs reclama…‡es dos moradores daquela localidade. Comentou
sobre a necessidade de poda de ˆrvores na rodovia SP-68, pr†ximo Œ sa„da da cidade.
Disse que o telefone de emerg‹ncia 192 ainda estˆ atendendo somente a operadora Vivo,
mas foi informada que a Prefeitura estˆ providenciando as medidas cab„veis. Parabenizou
a Prefeitura pelos trabalhos relativos ao Plano Diretor do Munic„pio. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com a vereadora LŽcia
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em rela…‚o Œs falhas de atendimento no telefone 192 da unidade Mista de SaŽde,
ressaltando que este telefone tem que estar funcionando o tempo todo, para garantir o
atendimento Œ popula…‚o. Ressaltou sua posi…‚o de ser contrˆria ao aborto e convidou a
todos para a caminhada de manifesta…‚o contrˆria ao aborto que ocorrerˆ no pr†ximo fim
de semana na cidade de S‚o JosŠ dos Campos. Com a palavra Vereador Luiz Mauricio
Coutinho convidou a todos para participarem da caminhada em S‚o JosŠ dos Campos, no
pr†ximo fim de semana, na Pra…a Afonso Pena, Œs 13h00min, para a caminhada em
defesa da vida e contra o aborto. Agradeceu o Sr. JosŠ Maria pelo tempo que esteve
frente Œ Secretaria Municipal de Obras e do Meio Ambiente. Agradeceu Œ Sra. Marivalda,
pelo suporte dado ao PSF do Bairro Vila Bom Jardim, destacando que uma equipe estˆ
realizando reuni‡es semanais para a melhoria do atendimento neste PSF da Vila Bom
Jardim. Com a palavra Vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, comunicou a
todos que no dia seguinte a esta presente Sess‚o ordinˆria, ocorrerˆ a Reuni‚o Ordinˆria
da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale e Litoral Norte, a partir da 10h00min,
com o tema “SaŽde”, no Centro Cultural 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 17 (dezessete) de outubro 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, 03 de outubro de 2013.

Presidente: _______________________________________________
Vereador JosŠ Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secretˆrio: __________________________________________
Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso

2€ Secretˆrio: ___________________________________________
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
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