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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 25 - 2014

ATA DA 25• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2014. No dia
dezesseis do m…s de abril de dois mil e quatorze (16/04/2014), †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 Vig‰sima Quinta
Sessˆo OrdinŠria desta Segunda 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; Luiz Cosme Martins de Souza, Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŠria), „lvaro Luiz Nogueira Ramos, •rika Tereza Coitinho
Affonso (1• SecretŠria), Robson do Amaral Rodrigues e Luiz Mauricio Coutinho
(Vice – Presidente). 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, procedeu-se a leitura das mat‰rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 062/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo,
implantaƒ‚o de radar eletr„nico no distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€
063/2014= solicita da ELEKTRO, ligaƒ‚o de energia el…trica no “S‡tio Olho D’‰gua” no
distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 064/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, para que solicite da ELEKTRO, ligaƒ‚o de energia el…trica no “S‡tio Olho
D’‰gua” no distrito de Rancho Grande; Moƒ‚o n.€ 077/2014= de aplausos, ao Sr. Laerte
Gonƒalves da Silva, pelo imprescind‡vel empenho e dedicaƒ‚o para levar os garotos de
Bananal, praticantes do futebol, para treinar em Volta Redonda-RJ; Moƒ‚o n.€ 078/2014=
de aplausos, ao VOLTA REDONDA FUTEBOL CLUBE, pela recepƒ‚o carinhosa dos
garotos de Bananal, praticantes do futebol, que treinam em Volta Redonda-RJ; Indicaƒ‚o
n.€ 082/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza na “Estrada
de Pedras” localizada na Serra da Bocaina em Bananal-SP; Indicaƒ‚o n.€ 083/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, melhor organizaƒ‚o no serviƒo de retirada de
entulhos em nossa cidade nas sextas-feiras; Indicaƒ‚o n.€ 084/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, para sugerir a empresa “Souza Compec Engenharia”, para que
perenize o trecho da SP-247 at… a escolinha da Bocaina; Indicaƒ‚o n.€ 085/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de um parque florestal (Bosque) ou
zool‹gico no terreno conhecido como “Linha de Tiro”; VEREADORA L•CIA HELENA
NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 065/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, inclus‚o das crianƒas do distrito de Rancho Grande no “Programa Viva Leite” e
requer informaƒŒes quanto a legislaƒ‚o municipal do programa “Leite para Idoso”;
Requerimento n.€ 066/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒŒes
quanto a contrataƒ‚o de t…cnico competente, visando estudos no sentido de se realizar o
pagamento de insalubridade aos agentes comunit‰rios de sa•de; Requerimento n.€
067/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal e do Comandante do CPI/1, a
possibilidade de se instalar na Serra da Bocaina uma Base Comunit‰ria da Pol‡cia Militar;
Moƒ‚o n.€ 068/2014= de congratulaƒŒes, ao Ilmo. Sr. Dr. Orlando Pereira Fraga, pelos
seus 78 anos de vida; Moƒ‚o n.€ 069/2014= de aplausos, a Arq. Elizabeth A. P. Correia,
DD. Coordenadora de Turismo – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
EstŽncias (DADE), pelo profissionalismo e dedicaƒ‚o que desempenha com as EstŽncias
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do Estado de S‚o Paulo; Moƒ‚o n.€ 070/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Francisco de Assis Almeida; Indicaƒ‚o n.€ 086/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de capina e limpeza no “morro do Irineu”; Indicaƒ‚o n.€ 087/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, volta da servid‚o no caminho que liga a av.
C…sar Augusto Gonƒalves ao bairro Recanto Verde; Indicaƒ‚o n.€ 088/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, implantaƒ‚o do curso de mecatr„nica no munic‡pio de
Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 089/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, iluminaƒ‚o
p•blica na rua Geraldo Fernandes, na Vila Bom Jardim (acesso ao Clube Campestre);
Indicaƒ‚o n.€ 090/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma na
capela do cemit…rio municipal; Indicaƒ‚o n.€ 091/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos diversos na rua Ant„nio Ramos Capeto, no bairro Recanto Verde;
Indicaƒ‚o n.€ 092/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implantaƒ‚o de uma
oficina de arte, danƒa e m•sica, a fim de atender o Lar S‚o Vicente de Paula; Indicaƒ‚o
n.€ 093/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implantaƒ‚o de cŽmera de
seguranƒa no Portal de nossa cidade e nas proximidades da garagem da Prefeitura
Municipal de Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 094/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos diversos na escadaria localizada na rua Benedita de Almeida Nogueira no bairro
Niter‹i; Indicaƒ‚o n.€ 095/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
reforma dos degraus e corrim‚o da escadaria localizada no “Morro da Caixa d’•gua”;
Indicaƒ‚o n.€ 096/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, padronizaƒ‚o dos taxis
em nossa cidade; Indicaƒ‚o n.€ 097/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibilizaƒ‚o de local, visando a montagem de uma “Oficina de Corte e Costura”;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 068/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒŒes quanto a construƒ‚o da nova EE “Visconde de
S‚o Laurindo”; Requerimento n.€ 069/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒŒes sobre quais s‚o os programas e cursos oferecidos pela Secretaria Municipal
de Assist•ncia Social ou CRAS; Requerimento n.€ 070/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, para que notifique propriet‰rios de terrenos a fim de providenciar a
limpeza dos mesmos; Moƒ‚o n.€ 073/2014= de congratulaƒŒes, a Secretaria Municipal de
Sa•de e a todos os funcion‰rios da Sa•de, pelo Dia Mundial da Sa•de, comemorado no
•ltimo dia 07 de abril; Moƒ‚o n.€ 074/2014= de aplausos, a psic‹loga Sra. M‰rcia Pereira
Chaves, pelo bel‡ssimo trabalho realizado junto a Secretaria Municipal de Assist•ncia
Social de Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 101/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de tapa-buracos na rua Boa Esperanƒa; Indicaƒ‚o n.€ 102/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, troca de lumin‰rias queimadas na escadaria Santinho
Rosa na Palha; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
071/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒŒes quanto a Projeto de Lei
que vise a instalaƒ‚o de rede de ‰gua e esgoto no bairro Recanto Verde; Requerimento
n.€ 072/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo, instalaƒ‚o de radar eletr„nico no distrito de
Rancho Grande; Moƒ‚o n.€ 071/2014= de congratulaƒŒes, ao Exmo. Sr. Deputado
Estadual Fernando Capez, pela passagem de seu anivers‰rio no dia 22 de marƒo; Moƒ‚o
n.€ 072/2014= de pesar, pelo falecimento do Jovem Douglas; Indicaƒ‚o n.€ 098/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibilizaƒ‚o de mais um funcion‰rio agente
operacional I para atender o distrito de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 099/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, retirada de entulhos ao lado do campo de futebol no
distrito de Rancho Grande e na av. Bar‚o de Joatinga, no centro; Indicaƒ‚o n.€ 100/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibilizaƒ‚o de monitor a fim de
acompanhar o transporte escolar dos alunos do bairro rural do turvo; VEREADOR
ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moƒ‚o n.€ 075/2014= de pesar, pelo falecimento do
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

Sr. Francisco de Assis Almeida; Indicaƒ‚o n.€ 103/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de capina e limpeza na rua Nesrala Rubez e em toda extens‚o do
“Morro do Jal…m”, na Vila Bom Jardim; Indicaƒ‚o n.€ 104/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de roƒada e limpeza na estrada do Turvo; VEREADOR
ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Moƒ‚o n.€ 076/2014= de aplausos, ao SD PM
Edson Rodrigues de Macedo, pelos relevantes serviƒos prestados a comunidade de
Bananal h‰ 20 anos; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das moƒŒes
apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves iniciou suas palavras iniciou suas palavras
comentando sobre um requerimento apresentado ‘ Prefeitura Municipal de Bananal
solicitando o recadastramento dos moradores do distrito de Rancho Grande no “Programa
Viva Leite”, no intuito de se aumentar o n•mero de crianƒas beneficiadas pelo programa,
pois atualmente no distrito existem apenas nove crianƒas cadastradas, solicitando, ainda,
informaƒŒes de como … feito o cadastramento da pessoa idosa para receber o benef‡cio
do leite e se existe lei municipal neste sentido. Caso positivo, questionou se poderia
estender tamb…m o beneficio aos deficientes. Em seguida, falou brevemente sobre um
requerimento apresentado onde requer, nos termos regimentais, seja oficiada a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e ao Exmo.
Sr. Cel. PM Cassio Roberto Armani, DD. Comandante do CPI/1 - Comando de
Policiamento do Interior – S‚o Jos… dos Campos, solicitando a possibilidade de se instalar
uma Base Comunit‰ria DA PM na Serra da Bocaina em Bananal. Disse que considerando
que a SP-247 est‰ passando por serviƒos de recapeamento asf‰ltico j‰ em fase terminal;
que o fluxo de turistas aumentou nos •ltimos meses; que o n•mero de moradores tamb…m
aumenta progressivamente; que a localidade n‚o dispŒe de sinal m‹vel de telefonia
celular, nem tampouco sinal fixo, solicita a possibilidade de se instalar a Base Comunit‰ria
Da Pm na Serra da Bocaina, ressaltando que com a implantaƒ‚o da BASE, os moradores
se sentiriam mais seguros, num caso emergencial, o PM de plant‚o pode dar um
imprescind‡vel apoio no que for necess‰rio e ainda o mais grave, como vivemos dias atr‰s
um fugitivo que acabou ferindo e matando pessoas inocentes, por fazer da SP-247 uma
rota de fuga, e claro, com a estrada toda recuperada, essa opƒ‚o fica atrativa aos
criminosos e bandidos. Comentou tamb…m que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo
falecimento do SR. Francisco De Assis Almeida, ocorrido recentemente. Disse tamb…m
que apresentou uma Moƒ‚o De CongratulaƒŒes ao Ilmo. Sr. Dr. Orlando Pereira Fraga,
pelos seus 78 anos de vida. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviƒos de
capina e limpeza na localidade denominada “Morro do Irineu”, no centro da cidade,
destacando que os moradores do local est‚o reclamando devido ao grande ac•mulo de
mato no local. Comentou sobre uma outra indicaƒ‚o apresentada a Excelent‡ssima
Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade de voltar a funcionar a servid‚o no trecho
que liga a av. C…sar Augusto Gonƒalves ao bairro Recanto Verde, atrav…s da antiga ponte
constru‡da pela Prefeitura Municipal de Bananal, pr‹xima a um antigo curral, o caminho
que se refere acima j‰ funcionou h‰ anos atr‰s, por…m foi desativado, e agora com o
crescimento dos bairros Recanto Verde, Laranjeiras e at… mesmo o bairro CerŽmica, vejo
a necessidade de termos mais uma opƒ‚o de ligaƒ‚o entre estes bairros. Disse que
apresentou uma indicaƒ‚o a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
possibilidade de se realizar estudos visando a implantaƒ‚o no munic‡pio de Bananal, junto
a escola t…cnica, do curso de mecatr„nica, o curso de mecatr„nica atualmente … muito
procurado, pois … uma disciplina integrada que utiliza as tecnologias de mecŽnica,
eletr„nica e a tecnologia da informaƒ‚o para fornecer produtos, sistemas e processos
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melhorados, sendo uma das ‰reas mais novas da engenharia em todo o mundo. A
mecatr„nica, enquanto disciplina independente, enfatiza o gerenciamento e o controle da
complexidade dos processos de ind•strias modernas que exigem ferramentas sofisticadas
para gerir em tempo real seus diversos processos integrados. Em aparte, vereadora ’rika
T. C. Affonso disse que seu filho foi contemplado com uma bolsa, atrav…s do SISU, para
fazer este curso, que aqui na regi‚o n‚o se consegue nem pagando, somente por meio
de instituiƒŒes p•blicas, por meio do ENEM. Continuando, Vereadora L•cia disse que
apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de reforma na capela do Cemit…rio Municipal, a qual
est‰ em prec‰rias condiƒŒes, a reforma da capela, que compŒe o pr…dio da Santa Casa,
visa a preservaƒ‚o de sua caracter‡stica hist‹rica e preservaƒ‚o do seu estilo g‹tico, a
referida capela tem uma grande importŽncia na historia do munic‡pio de Bananal, pois faz
parte de sua riqueza na …poca dos barŒes do caf…. Comentou tamb…m que apresentou
uma indicaƒ‚o onde solicita a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de capina, roƒada, retirada de entulhos e limpeza
geral na rua Ant„nio Ramos Capeto no bairro Recanto Verde e ainda abertura de valetas
para o corte de ‰guas pluviais, evitando com isso a formaƒ‚o dos enormes buracos na
estrada, que para consert‰-los a Prefeitura Municipal est‰ jogando entulhos com pontas
agudas e pregos, causando ainda mais transtornos aos moradores locais. Com a palavra
vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou uma “Moƒ‚o De Pesar”, pelo
falecimento do SR. Francisco De Assis Almeida, ocorrido recentemente. Em seguida,
comentou sobre uma indicaƒ‚o ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de capina e limpeza na rua Nesrala Rubez, na Vila
Bom Jardim e ainda em toda extens‚o do “Morro do Jal…m”. Comentou tamb…m sobre
uma indicaƒ‚o apresentada ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de roƒada e limpeza na estrada do Turvo, iniciando
no “Ti‚o Fabiano” at… a ponte Geraldo Siqueira. Em seguida, agradeceu aos funcion‰rios
da prefeitura Municipal por atenderem a diversos pedidos feitos por este vereador, a
limpeza na rua S‚o Francisco de Assis, na Rua Benedito de Paula, na Rua Prefeito
Washington Luiz e na Rua Gabriela Teodoro, onde h‰ uma horta cuidada pelos
moradores locais. Agradeceu ao funcion‰rio Fernando pela limpeza da praƒa e pintura
dos bancos, agradeceu pela troca de lŽmpadas na praƒa Domiciana, parabenizou o
Fernando pela troca de holofotes na beira rio, que liga ao Bairro Laranjeiras. Parabenizou
a Prefeita Municipal pela chegada de uma m‰quina Patrol para o Munic‡pio de Bananal,
destacando que nos pr‹ximos dias 23 e 24 ser‰ feito o treinamento dos operadores.
Parabenizou o Dr. Orlando pelo seu anivers‰rio. Em aparte, vereador Luiz Mauricio disse
que o Dr. Orlando voltar‰ a dar plant‚o na Unidade Mista de Sa•de. Com a palavra
vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento onde
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, nos termos regimentais, seja oficiada a
Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
informaƒŒes quanto a Projeto De Lei que vise a instalaƒ‚o de rede de ‰gua e esgoto no
bairro Recanto Verde, pois nesta Casa de Leis n‚o se tramitou nenhum projeto neste
sentido. Em aparte, vereadora L•cia disse que existe um projeto de aƒŒes da Sabesp at…
2017. Continuando, a vereadora ’rika disse que apresentou um requerimento onde
requer, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD.
Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo, solicitando instalaƒ‚o de um radar eletr„nico
nas proximidades do ponto de „nibus na SP-68, no distrito de Rancho Grande, pois os
motoristas est‚o desrespeitando os limites de velocidade no per‡metro urbano. Disse que
apresentou uma Moƒ‚o De congratulaƒŒes ao Exmo. SR. Deputado Estadual Fernando
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Capez, pela passagem de seu Anivers‰rio no dia 22 de marƒo. Disse que apresentou uma
“Moƒ‚o De Pesar”, pelo falecimento do Jovem Douglas Garcia, ocorrido recentemente.
Disse que apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se disponibilizar mais um funcion‰rio Agente Operacional I (Serviƒos
Gerais) para atender o distrito de Rancho Grande na manutenƒ‚o e limpeza das ruas.
Comentou tamb…m sobre uma indicaƒ‚o apresentada ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se disponibilizar m‰quina e caminh‚o a fim de
providenciar a retirada de entulhos ao lado do campo de futebol no distrito de Rancho
Grande e na av. Bar‚o de Joatinga no centro da cidade. Falou brevemente sobre uma
indicaƒ‚o apresentada ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade
de se disponibilizar funcion‰rio monitor a fim de acompanhar o transporte escolar dos
alunos moradores da zona rural no bairro do turvo, os pais alegam que os alunos na parte
da manh‚ s‚o transportados pela empresa terceirizada, com o acompanhamento de
monitores, no entanto no per‡odo da tarde isso n‚o acontece, devido ao transporte ser
realizado por ve‡culo pr‹prio da Prefeitura Municipal de Bananal. Disse que recebeu um
e-mail da Secretaria de Desenvolvimento Social onde lhe informa que o Munic‡pio de
Bananal foi contemplado pelo Programa S‚o Paulo Amigo do Idoso. Em seguida, leu um
e-mail recebido em relaƒ‚o a aƒŒes dispon‡veis para a Casa da Crianƒa, que n‚o h‰
condiƒŒes de atender neste momento o pedido de construƒ‚o do muro na Casa da
Crianƒa, porque ficaria muito caro para a entidade, por conta de certidŒes. Em aperte,
vereador Osvaldo disse que j‰ tinha conhecimento destas aƒŒes, que estava esperando a
assessoria do Deputado para que se procedesse uma mudanƒa no pedido, incluindo a
liberaƒ‚o de uma verba para Bananal, para a construƒ‚o de uma lavanderia industrial,
mas infelizmente ele n‚o vieram. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse que apresentou um requerimento em que requer, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD. Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo,
solicitando a possibilidade de se implantar no distrito de Rancho Grande, precisamente
em frente ao com…rcio do “Sr. Carraro”, um radar eletr„nico, a fim de punir os ve‡culos
que trafegam em alta velocidade no local, este pedido … unanime entre os moradores do
distrito de Rancho Grande, pois os motoristas n‚o respeitam os limites de velocidade,
mesmo com “quebra-molas” nas proximidades e isso acontece devido a impunidade
destes motoristas. Disse que apresentou um requerimento, onde solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Elektro, solicitando com urg•ncia, estudos visando a ligaƒ‚o
de energia el…trica no “S‡tio Olho D’‰gua” na localidade popularmente conhecida como
“Balauster”, localizado no distrito de Rancho Grande, Bananal-SP (SP-68). O s‡tio Olho
D’‰gua … de propriedade do Sr. Sebasti‚o, sendo que o mesmo … vizinho (faz divisa) do
s‡tio do Sr. Vicente, irm‚o do Sr. Sebasti‚o. No s‡tio do Sr. Vicente possui energia el…trica
o no s‡tio Olho D’‰gua, do Sr. Sebasti‚o, n‚o. Ou seja, a rede j‰ passa nas proximidades
do local, bastaria apenas leva-la at… o s‡tio. O s‡tio Olho D’‰gua possui aproximadamente
20 alqueires, e a sobreviv•ncia do Sr. Sebasti‚o e sua fam‡lia … baseada na pecu‰ria
leiteira, e o trabalho todos os dias … ‰rduo, pois eles utilizam lampi‚o a g‰s e mesmo
possuindo as ordenhadeiras, n‚o pode liga-las, devido a aus•ncia de energia el…trica. O
Sr. Sebasti‚o ainda passa por outro problema com a Elektro, pois o mesmo possui outro
s‡tio na regi‚o, o s‡tio “Paineiras”, que j‰ possui energia el…trica, por…m a conta referente
ao fornecimento de energia deste s‡tio est‰ com o endereƒo do sitio “Olho D’‰gua”.
Gostaria que esse problema tamb…m fosse resolvido. Requer, tamb…m, nos termos
regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno,
para que se digne solicitar da Elektro, a possibilidade de se realizar estudos visando a
ligaƒ‚o de energia el…trica no “S‡tio Olho D’‰gua” na localidade popularmente conhecida
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

como “Balauster”, localizado no distrito de Rancho Grande, Bananal-SP (SP-68).
Comentou que apresentou uma moƒ‚o de aplausos ao Sr. Laerte Gonƒalves da silva,
pelo imprescind‡vel empenho e dedicaƒ‚o para levar os garotos de Bananal, praticantes
do futebol, para treinar em Volta Redonda. Disse tamb…m que apresentou uma Moƒ‚o de
Aplausos ao Volta Redonda Futebol Clube, pela imprescind‡vel recepƒ‚o carinhosa dos
garotos de Bananal, praticantes do futebol, que treinam em Volta Redonda. Comentou
sobre uma indicaƒ‚o apresentada ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de limpeza na “estrada de pedras” (trilha do ouro)
localizada na Serra da Bocaina, em Bananal, a referida estrada est‰ abandonada, com
muito mato e com isso deixando o acesso comprometido. Sabemos que esta estrada …
um ponto estrategicamente tur‡stico, por isso n‚o podemos perd•-la. Temos como
exemplo a cidade de S‚o Jos… do Barreiro que conserva sua estrada de pedras,
recebendo com frequ•ncia turistas de v‰rios locais do mundo. Em aparte, vereadora L•cia
questionou onde se localiza esta estrada de pedra, se no Turvo ou na Serra da Bocaina,
sendo respondido pelo vereador Osvaldo que esta estrada sai no Sert‚o da Encruzilhada,
que era utilizada pelos moradores locais h‰ muito tempo, que … uma estrada tur‡stica, de
dif‡cil acesso, que … muito bonito o local. Continuando, vereador Martins disse que
apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se organizar melhor o serviƒo de retirada de entulhos em nossa cidade
nas sextas-feiras, como a Prefeitura Municipal de Bananal disponibiliza o caminh‚o
coletor de entulho somente nas sextas-feiras, … necess‰rio que haja um pr…vio
planejamento para definir em qual bairro ser‰ recolhido o material naquele dia, pois o
caminh‚o fica “perdido” sem saber onde retirar o entulho, perdendo com isso muito tempo
e n‚o passando onde realmente est‰ necessitando. Disse que apresentou uma indicaƒ‚o
‘ Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de sugerir a Empresa
Souza Compec Engenharia, para que estude a possibilidade de se perenizar o pequeno
trecho da SP-247 at… a escolinha da Bocaina, ao lado da Estalagem da Bocaina temos a
Praƒa Pref. Washington Luiz C Bruno, local que nos •ltimos meses o n•mero de turistas
visitantes triplicou, por isso a necessidade de oferecermos sempre um melhor acesso a
eles. Comentou tamb…m sobre uma indicaƒ‚o apresentada ‘ Excelent‡ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se utilizar o terreno conhecido como “linha de
tiro”, para a construƒ‚o de um Parque Florestal (Bosque), com calƒadas para caminhadas
e plantaƒ‚o de vegetaƒŒes, visando desta forma a proteƒ‚o das nascentes, garantindo a
vida dos animais e oferecendo um local agrad‰vel para mun‡cipes e turistas, o parque
ficaria parecido com o “Jardim da Preguiƒa” em Barra Mansa, ou ainda deixo a sugest‚o
para a construƒ‚o de um pequeno zool‹gico, tamb…m um local muito agrad‰vel para o
lazer das pessoas. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que acha
v‰lida a indicaƒ‚o do vereador Martins em relaƒ‚o ‘ linha de tiro, pois se n‚o houver a
possibilidade de se construir o Polo Industrial de acordo com o Plano Diretor, mas
depende da forƒa de vontade do Executivo a geraƒ‚o de empregos dentro do Munic‡pio.
Que hoje muitas obras est‚o sendo realizadas em munic‡pios vizinhos que empregam
muitos cidad‚os de Bananal, mas em pouco tempo estes empregos acabar‚o, que o vicePrefeito de Jambeiro j‰ se prontificou a ajudar Bananal com as informaƒŒes necess‰rias
para desapropriaƒ‚o e outros empregos para a geraƒ‚o de empregos em Bananal. Que a
Comiss‚o de Uso e Ocupaƒ‚o do Solo desta CŽmara … muito importante nas discussŒes
dentro do Plano Diretor de Bananal, que o terreno da linha de tiro … do Munic‡pio de
Bananal, que … necess‰ria forƒa de vontade da Prefeita para a implantaƒ‚o de ‰rea
industrial no local. Em seguida, comentou sobre uma Moƒ‚o De Aplausos apresentada ao
SD PM Edson Rodrigues De Macedo, pelos relevantes serviƒos prestados a comunidade
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de Bananal h‰ 20 anos, sempre com muita dedicaƒ‚o, paci•ncia e profissionalismo,
demonstrando sempre o amor pela dif‡cil profiss‚o que escolheu, gostar‡amos de deixar
registrado nos anais desta Casa Legislativa, todo nosso aplauso ao SD Pm Macedo, que
desde 1994 em Bananal, onde por diversas vezes e diversos momentos nossa populaƒ‚o
pode contar com o seu empenho e profissionalismo como Policial Militar, agindo de forma
exemplar, preservando sempre o bem estar de todos. Comentou que n‚o est‰ recebendo
respostas a alguns requerimentos apresentados anteriormente. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa iniciou desejando feliz P‰scoa e Semana Santa para
todos os presentes e a todos os ouvintes, que n‚o apresentou nesta Sess‚o nenhum
requerimento ou Moƒ‚o, mas gostaria de agradecer a todos os pedidos atendidos, que
concorda com a Moƒ‚o apresentada ao Sr. Macedo, que tamb…m concorda com a moƒ‚o
apresentada ao Sr. Laerte, pelo time de futebol, pois considera importante a iniciativa de
trazer os meninos para o futebol. Disse que foi atendido seu pedido de mudanƒa de m‚o
dupla na rua Pelegrino Sciotta, que ainda alguns motoristas n‚o est‚o respeitando, mas
isso vai evitar muitos acidentes no local. Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho
disse que apresentou um requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno,
solicitando informaƒŒes quanto ao inicio das obras de construƒ‚o da nova EE “Visconde
de S‚o Laurindo”, solicitando, ainda, informaƒŒes se j‰ existe um local definido para
funcionar a garagem municipal, levando em conta que a construƒ‚o da referida escola
provavelmente ser‰ no local da atual garagem. Disse que apresentou tamb…m um
requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Excelent‡ssima
Senhora Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒŒes
sobre quais s‚o os programas e cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de
Assist•ncia Social ou CRAS (Centro de Refer•ncia de Assist•ncia Social). Em seguida,
comentou brevemente sobre um outro requerimento apresentado onde requer, nos termos
regimentais, seja oficiada a Excelent‡ssima Senhora Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, para que solicite do Setor Competente estudos no sentido de identificar os
terrenos de propriedade particular no bairro da Palha, que est‚o sujos e com mato muito
alto, para que Notifique o propriet‰rio a fim do mesmo providenciar a roƒada e limpeza do
local, pois o problema est‰ causando s…rios transtornos aos moradores vizinhos dos
terrenos, devido ao aparecimento de animais peƒonhentos como cobras e aranhas e
ainda roedores, caramujos, pernilongos etc. Em seguida, falou tamb…m sobre uma moƒ‚o
de aplausos a psic‹loga SRA. M‰rcia Pereira Chaves, pelo bel‡ssimo trabalho realizado
junto a Secretaria Municipal de Assist•ncia Social h‰ v‰rios anos, sempre com carisma,
dedicaƒ‚o e muito profissionalismo. Disse que apresentou uma Moƒ‚o De
CongratulaƒŒes A Secretaria Municipal De Sa•de E A Todos Os Funcion‰rios Da Sa•de,
pelo Dia Mundial da Sa•de, comemorado no •ltimo dia 07 de abril. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira falou que desde a Sess‚o passada tem ouvido os demais
vereadores falarem sobre a linha de tiro, que conhece a ‰rea, porque quando foi
Presidente da CŽmara Municipal em 2001 e 2002, tinha em mente trocar o pr…dio onde
est‰ a CŽmara com a linha de tiro, por que a linha de tiro est‰ na escritura como
pertencente ‘ CŽmara e este pr…dio pertence ‘ Prefeitura, mas que hoje todos os pr…dios
p•blicos s‚o municipais e pertencem ao Munic‡pio, e n‚o ‘ Prefeitura ou ‘ CŽmara. Que
antigamente se fazia escritura no nome da CŽmara porque o Poder Legislativo … mais
velho que o Poder Executivo, mas hoje os bens pertencem ao Munic‡pio, e n‚o h‰
separaƒ‚o entre pr…dios da CŽmara e da Prefeitura, que no local da linha de tiro possui
muitas nascentes e seria imposs‡vel conseguir licenƒa ambiental para se construir no
local, mas concorda com o vereador Robson em relaƒ‚o ‘ necessidade de geraƒ‚o de
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empregos, que o Munic‡pio de Bananal n‚o tem muitos empregos a oferecer ‘ populaƒ‚o,
que algumas empresas como a Ativa, a Labodiesel, a Rica, ao asfalto do J•nior, o
supermercado Royal geram muitos empregos, mas que precisamos dar uma atenƒ‚o
maior para a criaƒ‚o de mais empregos no Munic‡pio, que este m•s se iniciar‚o cursos de
capacitaƒ‚o em Bananal, que as pessoas devem procurar a Assist•ncia Social para
conseguir informaƒŒes sobre estes cursos. Disse que est‰ trabalhando junto com outras
pessoas para a recuperaƒ‚o do pr…dio da SAB e que alguns cursos ser‚o realizados
neste pr…dio da SAB. Disse que concorda com a moƒ‚o apresentada pelo vereador
Robson em relaƒ‚o ao policial Macedo, que o considera um amigo pessoal. Com a
palavra vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que, complementando o
que o vereador •lvaro falou, a chegada da m‰quina Patrol faz parte do kit que foi dado
pelo Governo Federal, atrav…s do PAC-2, para todos os Munic‡pios do Brasil com menos
de 50 mil habitantes, que este kit … uma motoniveladora (Patrol), uma retroescavadeira e
um caminh‚o basculante, que a retro j‰ recebemos, que em breve receberemos a Patrol e
o caminh‚o basculante. Em aparte, vereador Osvaldo disse que em reuni‚o com a
Prefeita, a Secretaria Liane chegou com este of‡cio, que a Prefeita ficou t‚o emocionada
que quase chorou, que a vontade que ela tem de ajudar o produtor rural fez com que ela
se emocionasse e isso … muito bom tamb…m para os vereadores, porque s‚o cobrados
em relaƒ‚o a necessidade de arrumar as estradas rurais. Continuando suas palavras, o
vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que cabe aos vereadores
fiscalizar estes tr•s itens, porque eles foram destinados para a manutenƒ‚o de estradas
rurais. Colocados em votaƒ‚o os requerimentos e moƒŒes, 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 Decreto Legislativo n€ 01, de
26 de fevereiro de 2014, - “dispŒe sobre a concess‚o de T‡tulo de Cidad‚o Bananalense”,
de autoria do vereador Robson do Amaral Rodrigues. Colocado em discuss‚o o Projeto
de Decreto Legislativo n€ 01, de 26 de fevereiro de 2014, solicitou e fez uso da palavra:
vereador Robson do Amaral Rodrigues leu a todos os presentes o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 01, de 26 de fevereiro de 2014, bem como sua justificativa e a biografia
resumida do comtemplado pelo T‡tulo de Cidad‚o Bananalense, Sr. Jos… Vicente
Carneiro. Em seguida, pediu a todos os vereadores o reconhecimento e a aprovaƒ‚o
deste Projeto de Decreto Legislativo em discuss‚o. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que conviveu com o Sr. Jos… Vicente Carneiro por quatro anos quando ele
foi vereador nesta CŽmara Municipal, que ele … merecedor desta homenagem, desta
honra, que tamb…m gostaria de conceder a ele esta honraria, porque o Sr. Jos… Vicente
Carneiro ajudou muitos cidad‚os na …poca em que foi enfermeiro no Munic‡pio de
Bananal. Com a palavra vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que concorda
com o T‡tulo, que j‰ conhece o homenageado Sr. Jos… Vicente Carneiro desde antes da
vereanƒa, que trabalhou junto com ele como vereadores, em outra legislatura passada,
reforƒando que o Sr. Jos… Vicente Carneiro sempre se esforƒou muito para ajudar os
mun‡cipes de Bananal na …poca em que era enfermeiro e vereador neste Munic‡pio e que,
por isso, … favor‰vel ‘ aprovaƒ‚o deste Projeto de Decreto Legislativo em discuss‚o. Com
a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com a
concess‚o de T‡tulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Jos… Vicente Carneiro, pois j‰ teve a
oportunidade de trabalhar com ele nas madrugadas, ajudando os pacientes, na …poca em
que ele era enfermeiro neste Munic‡pio de Bananal, que o Sr. Jos… Vicente Carneiro …
muito merecedor desta honraria. Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso
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parabenizou o vereador Robson do Amaral Rodrigues pela iniciativa de conceder o T‡tulo
de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Jos… Vicente Carneiro, pois ele sempre ajudou muito as
pessoas de Bananal, que ele sempre trabalhou com muito amor, que esta vereadora teve
a oportunidade de trabalhar junto com o Sr. Jos… Vicente Carneiro na Unidade Mista de
Sa•de de Bananal, que … favor‰vel ‘ aprovaƒ‚o do Projeto de Decreto Legislativo em
discuss‚o nesta Sess‚o. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
parabenizou o vereador Robson do Amaral Rodrigues pela iniciativa de conceder o T‡tulo
de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Jos… Vicente Carneiro, que est‰ de acordo com a
aprovaƒ‚o do Projeto de Decreto Legislativo em discuss‚o porque o Sr. Jos… Vicente
Carneiro … muito trabalhador e merecedor deste t‡tulo. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de
Decreto Legislativo n€ 01, de 26 de fevereiro de 2014, que “dispŒe sobre a concess‚o de
T‡tulo de Cidad‚o Bananalense”, de autoria do vereador Robson do Amaral Rodrigues, 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 vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves
disse que apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita disponibilizaƒ‚o de iluminaƒ‚o p•blica
na Rua Geraldo Fernandes, Na Vila Bom Jardim, ressaltando que o referido local … a rua
do Campestre, local onde a falta de iluminaƒ‚o p•blica favorece o encontro de usu‰rios
de drogas. Comentou tamb…m que apresentou ‘ Prefeitura Municipal de Bananal uma
indicaƒ‚o em que solicita implantaƒ‚o de uma oficina de arte, danƒa e m•sica, a fim de
atender o Lar S‚o Vicente De Paula. Em seguida, falou brevemente sobre uma indicaƒ‚o
apresentada ‘ Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita implantaƒ‚o de cŽmera de
seguranƒa no portal de nossa cidade e nas proximidades da garagem da prefeitura,
ressaltando que esta medida visa aumentar a seguranƒa de nossa cidade. Disse tamb…m
que entrou com uma indicaƒ‚o, nesta Sess‚o, em que solicita serviƒos diversos na
escadaria localizada na Rua Benedita De Almeida Nogueira, No Bairro Niter‹i. Comentou,
ainda, que apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita
serviƒos de reforma dos degraus e corrim‚o da escadaria localizada no “Morro Da Caixa
D’‰gua”, comentando que este … um pedido dos moradores daquela localidade.
Comentou tamb…m que apresentou uma indicaƒ‚o ‘ Prefeitura Municipal de Bananal em
que solicita padronizaƒ‚o dos taxis em nossa cidade, assim como j‰ ocorre em outros
munic‡pios. Disse que acha que a Prefeitura Municipal deveria incentivar a geraƒ‚o de
renda e de empregos para Bananal, atrav…s da disponibilizaƒ‚o de m‰quinas de costura
para a populaƒ‚o, em um local adequado para trabalharem. Disse que apresentou um
requerimento onde requer da PMB, informaƒŒes quanto a contrataƒ‚o de t…cnico
competente, visando estudos no sentido de se realizar o pagamento de insalubridade aos
agentes comunit‰rios de sa•de. Em seguida, agradeceu ao Deputado Junji Abe pelas
recentes emendas parlamentares concedidas ao Munic‡pio de Bananal. Por fim, disse que
conseguiu, junto ao Deputado Estevam Galv‚o, uma carreta-hotel que vir‰ ao Munic‡pio
de Bananal para que os interessados possam realizar cursos, em diversas ‰reas, que isto
capacitar‰ os interessados e incentivar‰ o turismo. Com a palavra vereadora ’rika Tereza
Coitinho Affonso disse que presenciou na data de hoje alguns ve‡culos estacionados de
forma irregular na Rua Manoel de Aguiar, atrapalhando o fluxo de pedestres que
acompanhavam a Prociss‚o do Encontro, inclusive um dos ve‡culos era oficial, da
Prefeitura Municipal. Disse que acha que o trŽnsito do Munic‡pio de Bananal deveria ser
de responsabilidade da Secretaria de transportes, e n‚o da Secretaria de Turismo como …
atualmente. Sugeriu a criaƒ‚o de uma zona azul no centro da cidade, um sistema para
cobrar dos ve‡culos uma tarifa para estacionarem nas ruas do centro da cidade,
ressaltando que isto geraria recursos para o Munic‡pio. Disse que o munic‡pio de Bananal
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deve se preocupar mais com a quest‚o do turismo para n‚o perder o t‡tulo de EstŽncia,
pois isso acarretaria a perda de recursos do DADE. Com a palavra vereador •lvaro Luiz
Nogueira Ramos disse que a cidade est‰ sofrendo com a enorme quantidade de
pernilongos, sugeriu ‘ Secretaria Municipal de Sa•de a tomada de provid•ncias, inclusive
a passagem de um carro fumac• pelas ruas da cidade, pois a populaƒ‚o est‰ pedindo
soluƒŒes para este problema. Em seguida, parabenizou o vereador Robson do Amaral
Rodrigues pela Moƒ‚o de Aplausos apresentada nesta Sess‚o ao Sr. Edson Rodrigues
de Macedo. Parabenizou tamb…m a Exma Sr• Prefeita Municipal pela participaƒ‚o em
uma recente reuni‚o dos Munic‡pios da Regi‚o Metropolitana e Vale do Para‡ba, cujo
tema foi a Sa•de. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza solicitou que a
Prefeitura Municipal de Bananal, atrav…s da equipe respons‰vel por obras e serviƒos,
tome provid•ncias em relaƒ‚o ‘ necessidade de nivelamento do piso na rua em frente ‰
Escola Zen‹bia. Disse que uma Emenda Parlamentar e parte dos recursos recebidos do
DADE pelo Munic‡pio de Bananal ser‚o empregados em serviƒos de asfaltamento e
outras melhorias em alguns pontos da cidade. Em seguida, parabenizou o Secret‰rio
Municipal de Educaƒ‚o, Sr. Jair, pela aquisiƒ‚o de dois refrigeradores (geladeira), um
para a Escola Municipal da Prata e outro para a Escola Municipal Dois Retiros. Agradeceu
ao Sr. Samyson e ao Sr. Fernando Fumeiro, servidores municipais, por atender pedidos
deste vereador em relaƒ‚o a serviƒos realizados no Munic‡pio. Disse que concorda com a
vereadora L•cia Nader em relaƒ‚o ‘ necessidade de instalaƒ‚o de cŽmaras de seguranƒa
nas entradas da cidade, com vistas ao aumento da seguranƒa de todos. Parabenizou o
Sr. Orlando pelo seu anivers‰rio, comemorado recentemente. Por fim, comentou que as
Carteiras de trabalho j‰ chegaram no Fundo Social e j‰ est‚o dispon‡veis para os
cidad‚os que querem tirar sua Carteira de trabalho em Bananal. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que fica alegre pelo fato de o munic‡pio de Bananal
estar recebendo, nos pr‹ximos dias, uma m‰quina motoniveladora (patrol) e que no dia
23 e 24 de abril dois servidores municipais estar‚o realizando treinamento para a
operaƒ‚o desta m‰quina, que esta patrol ser‰ bem utilizada na melhora das estradas
rurais, incentivar‰ o turismo, que a Prefeitura Municipal de Bananal tem atendido bem aos
pedidos dos vereadores, que hoje as coisas est‚o funcionando bem em Bananal. Por fim,
parabenizou o setor jur‡dico da CŽmara Municipal de Bananal pela defesa e aprovaƒ‚o
das contas do Legislativo referente ao ano de 2011, quando o Presidente desta Casa era
o Sr. Ant„nio Carlos da Silva (God„). Com a palavra vereador Luiz Maur‡cio Coutinho
comentou sobre a indicaƒ‚o apresentada ‘ Prefeitura Municipal de Bananal, onde solicita
serviƒos de tapa-buracos na Rua Boa Esperanƒa. Falou tamb…m sobre uma indicaƒ‚o
apresentada em que solicita troca de lumin‰rias queimadas na Escadaria Santinho Rosa,
no Bairro da Palha. Por fim, agradeceu ao Setor de obras da Prefeitura Municipal de
Bananal pela realizaƒ‚o de serviƒos no Bairro Boa Esperanƒa, realizados recentemente.
Com a palavra vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que concorda com
a necessidade de se implantar o sistema de zona azul no centro da cidade de Bananal e
parabenizou sua esposa, Sr• Vera, pela comemoraƒ‚o de seu anivers‰rio. 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 08 (oito) de maio de 2014, 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, 16 de Abril de 2014.
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