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

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 27 - 2014

ATA DA 27• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2014. No dia vinte
e dois do m…s de maio de dois mil e quatorze (22/05/2014), †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 S‰tima 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), •rika Tereza Coitinho Affonso (1• SecretŠria),
Robson do Amaral Rodrigues, Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente) e „lvaro
Luiz Nogueira Ramos. 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.€ 095/2014= REQUER DA PREFEITURA
MUNICIPAL, PARA QUE SOLICITE DA EMPRESA VIVO, A DISPONIBILIZAƒ„O DE
SINAL DE TELEFONIA FIXA EM TODAS AS RESID…NCIAS, S†TIOS E FAZENDAS
COMPREENDIDOS ENTRE O KM2 E KM12 DA SP-247. Requerimento n.€ 096/2014=
REQUER DA VIVO, ESTUDOS VISANDO A DISPONIBILIZAƒ„O DE SINAL DE
TELEFONIA FIXA EM TODAS AS RESID…NCIAS, S†TIOS E FAZENDAS
COMPREENDIDOS ENTRE O KM2 E KM12 DA SP-247. Indica‡‚o n€ 136/2014=
SOLICITA CONSTRUƒ„O DE COBERTURA SOBRE A LOCOMOTIVA 302 “TERESA
CRISTINA”. Indica‡‚o n€ 137/2014= SOLICITA SERVIƒOS DE NIVELAMENTO DOS
PARALELEP†PEDOS EM RUAS QUE ESPECIFICA. Indica‡‚o n€ 138/2014= SOLICITA
SERVIƒOS DE DEDETIZAƒ„O E LIMPEZA NOS LOCAIS PRŠXIMOS A RUA LUCILO
COSTA E DEMAIS RUAS DO “MORRO DO JAL‹M”, VISANDO O COMBATE A
ESCORPIŒES. VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
084/2014= Requer c•pia do Projeto de Lei Complementar n€ 007/08 que dispŽe sobre a
reorganiza‡‚o administrativa, plano de empregos, carreiras e sal•rios, cria, extingue e
altera empregos de car•ter permanente e em comiss‚o e institui avalia‡‚o peri•dica de
desempenho, al•m de outras provid‘ncias; Requerimento n.€ 085/2014= Requer
informa‡‚o do setor de tributos do Munic’pio, se existe d•bito de imposto da empresa
av’cola, conhecido como fazendinha; Requerimento n.€ 086/2014= requer qual o valor
pago de ISS pela empresa Souza Compec Engenharia ap•s o m‘s de Janeiro de 2014,
solicita o envio de c•pias dos documentos comprovando tal pagamento; Requerimento n.€
097/2014= requer junto ao Deputado Estadual Major Ol’mpio PDT SP, para que o mesmo
requeira do DER de S‚o Paulo a c•pia dos valores pagos at• a presente data “ empresa
Souza Compec, vencedora da licita‡‚o da obra da rodovia Estadual Prefeito Sebasti‚o
Diniz de Morais SP 247 no Munic’pio de Bananal-SP; Indica‡‚o n€ 120/2014= solicita a
melhoria e conserva‡‚o da estrada conhecida como Santa Pol”nia pr•ximo “ casa do
S•rgio e Regina Queir•z; Indica‡‚o n€ 121/2014= solicita o patrolamento da estrada da
Fazenda Santa Vit•ria; Indica‡‚o n€ 122/2014= solicita da Sr• Prefeita Municipal a
coloca‡‚o de placa que continha os dez mandamentos da Igreja Adventista do S•timo Dia
que se encontrava na Pra‡a Rubi‚o Junior antes da reforma da mesma. VEREADORA
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LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.€ 087/2014= REQUER DA
PREFEITURA MUNICIPAL, PROVID…NCIAS QUANTO AOS CAVALOS QUE FICAM
AMARRADOS EM DIVERSAS PARTES DO CENTRO HISTŠRICO DE NOSSA CIDADE
NOS DIAS DA REALIZAƒ„O DA “FEIRINHA DA ROƒA”. Requerimento n.€ 098/2014=
REQUER DO MUSEU NACIONAL DOS CORREIOS, INFORMAƒŒES QUANTO AS
OBRAS QUE SER„O REALIZADAS NA ANTIGA ESTAƒ„O FERROVI–RIA DO
MUNIC†PIO DE BANANAL-SP. Requerimento n.€ 099/2014= REQUER DA SECRET–RIA
MUNICIPAL DE SA—DE, A POSSIBILIDADE DE FAZER USO DA TRIBUNA DO
PLEN–RIO DA C˜MARA MUNICIPAL, A FIM DE EXPOR UM BALANƒO GERAL DA
REALIDADE DA SA—DE HOJE EM NOSSO MUNIC†PIO. Mo‡‚o n€ 095/2014= de pesar
pelo falecimento da SRA. GUIOMAR RAMOS DE OLIVEIRA, ocorrido recentemente.
Indica‡‚o n€ 123/2014= SOLICITA DEVOLUƒ„O DE DOCUMENTOS HISTŠRICOS QUE
SE ENCONTRAM NO MUSEU MAJOR NOVAIS EM CRUZEIRO/SP. Indica‡‚o n€
124/2014= SOLICITA INSTALAƒ„O DE PLACAS, DETERMINANDO AOS MOTORISTAS
QUE ESTACIONEM SEUS VE†CULOS APENAS EM UM LADO DA ESTRADA, QUE
LIGA A SP-247 AO CONJ. HABITACIONAL PREF. WASHINGTON L C BRUNO.
Indica‡‚o n€ 125/2014= SOLICITA SERVIƒOS DE PATROLAMENTO E “CORTE DE
–GUA” NA ESTRADA AGACY GONƒALVES DE SOUZA. Indica‡‚o n€ 126/2014=
SOLICITA DISPONIBILIZAƒ„O DE ACESSO A INTERNET GRATUITA, ATRAV‹S DE
REDE WIRELESS (WI-FI) NAS PRAƒAS RUBI„O J—NIOR E D. DOMICIANA.
VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Mo‡‚o n€ 092/2014= DE APLAUSOS
A TODOS OS SERVIDORES P—BLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, pelos
relevantes servi‡os prestados ao munic’pio de Bananal. Indica‡‚o n.€ 133/2014=
SOLICITA SERVIƒOS DE PATROLAMENTO EM TODA EXTENS„O DA ESTRADA
RURAL DO RODRIGUINHO. Indica‡‚o n.€ 134/2014= SOLICITA DISPONIBILIZAƒ„O DE
FUNCION–RIO CANTONEIRO PARA A ESTRADA RURAL DO TURVO E OUTRO PARA
O CAMINHO DA SERRA DOS DOIS RETIROS (ZIG-ZAG). Indica‡‚o n.€ 135/2014=
SOLICITA SERVIƒOS DE TAPA-BURACOS NA RUA NICANOR CANDIDO NOGUEIRA.
VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Indica‡‚o n.€ 127/2014= solicita patrolamento da
Estrada das Pedras e constru‡‚o de ponte do Rio que leva o mesmo nome. VEREADOR
LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 094/2014= REQUER DA PREFEITURA
MUNICIPAL, PROVID…NCIAS URGENTES QUANTO AOS CAVALOS SOLTOS NAS
RUAS DA CIDADE. Mo‡‚o n€ 094/2014= DE APLAUSOS A TODOS OS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, pela semana da Enfermagem. Indica‡‚o n.€
130/2014= SOLICITA SERVIƒOS DE PODA DE –RVORES NO “TIMBOR…”. Indica‡‚o
n.€ 131/2014= SOLICITA COLOCAƒ„O DE PLACA “PROIBIDO ESTACIONAR” NA RUA
LEOPOLDO CARNEIRO. Indica‡‚o n.€ 132/2014= SOLICITA COMPRA DE NOVOS
EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA. VEREADORA ÉRIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.€ 088/2014= REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL,
CŠPIA DA ORDEM DE PAGAMENTO A EMPRESA ENDYJ–, RESPONS–VEL PELO
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE BANANAL. Requerimento n.€ 089/2014=
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, CŠPIA DE DOCUMENTOS E CERTIDŒES
ENVIADOS AO ŠRG„O COMPETENTE DO PROGRAMA CIDADE LEGAL,
REFERENTE AO BAIRRO RECANTO VERDE. Requerimento n.€ 090/2014= REQUER
DA PREFEITURA MUNICIPAL, INFORMAƒŒES QUANTO AO USO OBRIGATŠRIO DE
EPIs PELOS FUNCION–RIOS P—BLICOS MUNICIPAIS DE BANANAL. Requerimento n.€
091/2014= REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, INFORMAƒŒES QUANTO AO
PERCENTUAL GASTO ATUALMENTE COM A FOLHA DE PESSOAL E AINDA O
VALOR INVESTIDO NO FUNDEB. Requerimento n.€ 092/2014= REQUER DA
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

PREFEITURA MUNICIPAL, A QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO 6.€ AO 9.€ ANO. Requerimento n.€ 093/2014= REQUER DA
PREFEITURA MUNICIPAL, INFORMAƒŒES QUANTO AO “PROGRAMA AMIGO DO
IDOSO”, O QUAL BANANAL FOI CONTEMPLADO. Mo‡‚o n.€ 096/2014= de pesar pelo
falecimento da SRA. GUIOMAR RAMOS DE OLIVEIRA, ocorrido recentemente. Indica‡‚o
n€ 128/2014= SOLICITA MUDANƒA DE LOCAL DA CAMPANHA DE CASTRAƒ„O DE
ANIMAIS EM NOSSA CIDADE. Indica‡‚o n€ 129/2014= SOLICITA CONTRATAƒ„O DE
PROFISSIONAL ACOMPANHANTE PARA SERVIR PACIENTES INTERNADOS E COM
OS MOVIMENTOS LIMITADOS, E AINDA REALIZAƒ„O DE CAMPANHAS VISANDO A
CONSCIENTIZAƒ„O DA POPULAƒ„O A AJUDAR ESSES PACIENTES. VEREADOR
JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Mo‡‚o n.€ 093/2014= DE
AGRADECIMENTOS AO EXMO. SR. DEVANIR RIBEIRO, DD. DEPUTADO FEDERAL,
pelo envio de Emenda Parlamentar para a sa™de do munic’pio de Bananal, no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais). Quando da discuss‚o dos requerimentos e das mo‡Žes
apresentadas sujeitos a delibera‡‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves iniciou suas palavras comentando sobre um
requerimento apresentado onde requer, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr.
Jorge Eduardo de Araujo, no CESIN - Central de Infraestrutura (MUSEU NAC
CORREIOS), solicitando informa‡Žes quanto “s obras que provavelmente ser‚o
realizadas na antiga Esta‡‚o Ferrovi•ria do munic’pio de Bananal-SP. Bananal • um dos
29 munic’pios paulistas considerados estšncias tur’sticas pelo estado de S‚o Paulo, por
cumprirem determinados pr•-requisitos definidos por Lei Estadual. O munic’pio tem parte
da hist•ria do pa’s, pois cresceu e se enriqueceu com as fazendas de caf•, chegou a
avalizar para o Imp•rio empr•stimos feitos em bancos ingleses, chegando a cidade ao
luxo de possuir, por algum tempo, moeda pr•pria. Dos tempos antigos ficaram muitos e
valiosos monumentos, e um desses • a ESTAƒ„O FERROVI–RIA, inaugurada em 1888
como complemento das obras para a Companhia Estrada de Ferro de Bananal, importada
da B•lgica, em estruturas desmont•veis e pr•-fabricadas de a‡o, com placas duplas
almofadadas e ajustadas por parafusos e que nos dias atuais n‚o pertencem mais ao
munic’pio, mas aos CORREIOS. Por toda nossa hist•ria, desnecess•rio dizer o quanto •
de grande importšncia a Esta‡‚o Ferrovi•ria para n•s bananalenses, pois • um dos
pontos mais visitados em nossa cidade, com um valor hist•rico e tur’stico incalcul•vel.
Portanto solicito informa‡Žes do que realmente ser• feito na Esta‡‚o. Em seguida, falou
sobre um outro requerimento apresentado onde requer, nos termos regimentais, seja
oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD. PREFEITA
MUNICIPAL, solicitando provid‘ncias urgentes quanto aos cavalos que ficam amarrados
em diversas partes do centro hist•rico de nossa cidade nos dias de realiza‡‚o da
“Feirinha da Ro‡a”. Nosso munic’pio, assim como outros munic’pios pequenos e de
tradi‡Žes coloniais hist•ricas • comum dividirmos as ruas com cavalos e carro‡as. V•rios
bananalenses, em especial os que vivem nas •reas rurais, os sertanejos, t‘m a
necessidade de utilizar o animal para seu transporte e para transportar seus bens de
consumo. E nos dias da “Feirinha da Ro‡a” os visitantes rurais est‚o sempre presentes
de forma numerosa, portanto o munic’pio deve oferecer um local apropriado para o
repouso desses animais, para que n‚o fiquem em qualquer lugar atrapalhando o transito,
defecando e causando diversos transtornos aos demais mun’cipes. Vale lembrar que
nosso C•digo de Postura • claro quanto a essa situa‡‚o de animais soltos pelas ruas.
Uma poss’vel solu‡‚o seria a constru‡‚o de uma “cocheira” para esses animais ficarem,
pois o cavaleiro poderia ficar tranquilo quanto a guarda de seu animal, al•m de n‚o
causar transtornos aos demais mun’cipes e turistas. Comentou tamb•m que apresentou
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um requerimento solicitando, nos termos regimentais, seja oficiada ILMA. SRA. SARAH
OLIVEIRA CARVALHO BRUNO, DD. SECRET–RIA MUNICIPAL DE SA—DE, solicitando
a possibilidade de fazer uso da Tribuna do Plen•rio da Cšmara Municipal da Estšncia
Tur’stica de Bananal, a fim de expor um balan‡o geral da realidade da sa™de do nosso
munic’pio hoje, no que diz respeito a medicamentos, exames em geral, transporte, PSF,
m•dicos e corpo de enfermagem. Disse tamb•m que apresentou uma Mo‡‚o De Pesar”,
pelo falecimento da SRA. Guiomar Ramos De Oliveira, ocorrido recentemente. Em
seguida, fez breves considera‡Žes sobre uma indica‡‚o em que indica “ Excelent’ssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de solicitar a devolu‡‚o de documentos
pertencentes ao munic’pio de Bananal, documentos estes tanto do Poder Executivo,
quanto do Legislativo, que est‚o depositados no Museu Hist•rico e Pedag•gico Major
Novais, na cidade de Cruzeiro, Estado de S‚o Paulo, levando em conta que o Museu est•
em prec•rias condi‡Žes, e que, com isso corremos grande risco de perder todos estes
documentos que pra n•s, bananalenses, s‚o de grande importšncia, pois s‚o
documentos hist•ricos de nossa cidade. Comentou tamb•m sobre uma indica‡‚o
apresentada em que indica “ Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se instalar placas de orienta‡‚o, no sentido de determinar aos motoristas
que estacionem seus ve’culos apenas em um lado da estrada, que liga a SP-247 ao
Conjunto Habitacional Pref. Washington Luiz Carvalho Bruno, nas Formigas, pois est•
localizado na referida estrada um local de “reuniŽes de cura espiritual”, que • realizada
sempre no primeiro s•bado de cada m‘s e frequentada por in™meras pessoas. O pedido
acima se justifica devido aos motoristas estacionarem seus ve’culos nas duas margens da
estrada, impossibilitando desta forma, a passagem de outros ve’culos. Disse tamb•m que
apresentou uma indica‡‚o “ Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar servi‡os de patrolamento e “corte de •gua” na Estrada Agacy
Gon‡alves de Souza (BNN-270, antiga Estrada da Xandoca), pois a mesma d• acesso a
diversas propriedades rurais, em especial a “BAMBUPARQUE” que • sucesso absoluto
em produtos de artes com bambus, visitado por diversos turistas de todo pa’s, at• mesmo
estrangeiros. Por fim, disse tamb•m que apresentou uma indica‡‚o “ Excelent’ssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se disponibilizar acesso a Internet
gratuita, atrav•s de rede wireless (WI-FI) nas Pra‡as Rubi‚o J™nior e D. Domiciana, no
centro da cidade. O acesso a Internet • um meio de lazer, entretenimento e acesso a
informa‡Žes e estudos que beneficiariam todos os mun’cipes e turistas, em especial os de
baixa renda, que n‚o possuem servi‡os de acesso em casa, mas que nos dias atuais
possuem um aparelho de celular, o qual suporta o servi‡o. Com a palavra vereadora ‹rika
Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento onde requer, nos termos
regimentais, seja oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD.
PREFEITA MUNICIPAL, solicitando c•pia da ordem de pagamento a Empresa ENDY–,
respons•vel pelo transporte escolar municipal de Bananal. Disse tamb•m que apresentou
um requerimento “ Prefeitura Municipal de Bananal onde requer, nos termos regimentais,
seja oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD. PREFEITA
MUNICIPAL, solicitando c•pia de documentos e certidŽes que foram enviados ao •rg‚o
competente do PROGRAMA CIDADE LEGAL, referente ao bairro Recanto Verde.
Comentou tamb•m que apresentou um requerimento onde solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD.
PREFEITA MUNICIPAL, solicitando informa‡Žes quanto ao uso obrigat•rio de EPIs
(Equipamentos de Prote‡‚o Individual) pelos funcion•rios p™blicos municipais e se h• um
t•cnico de seguran‡a do trabalho respons•vel pela fiscaliza‡‚o do uso de EPIs.
Comentou tamb•m que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
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regimentais, seja oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD.
PREFEITA MUNICIPAL, solicitando informa‡Žes quanto ao percentual gasto atualmente
com a folha de pagamento de pessoal da Prefeitura Municipal de Bananal e informa‡Žes
quanto ao valor investido no FUNDEB. Falou tamb•m que apresentou um requerimento
em que requer, nos termos regimentais, seja oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA
DE OLIVEIRA BRUNO, DD. PREFEITA MUNICIPAL, solicitando informa‡Žes quanto ao
“PROGRAMA AMIGO DO IDOSO”, o qual Bananal foi contemplado. Gostaria de obter
informa‡Žes acerca do citado programa, devido a sua grande importšncia e por nossa
cidade ser a ™nica da regi‚o a ser beneficiada. Disse tamb•m que apresentou uma
“MOƒ„O DE PESAR”, pelo falecimento da SRA. GUIOMAR RAMOS DE OLIVEIRA,
ocorrido recentemente. Comentou brevemente sobre uma indica‡‚o apresentada em que
indica “ Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade de se mudar o
local da campanha de castra‡‚o de animais em nossa cidade. Atualmente a campanha
est• sendo realizada na E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", precisamente no local aonde
os alunos da pr•-escola utilizam para realizarem seus lanches nos intervalos. Por este
motivo v•rias m‚es vieram at• esta Vereadora pedir para que se realizasse a castra‡‚o
em outro local. Como sugest‚o, a Prefeita poderia solicitar “ Diretoria da SAB, um espa‡o
para tal procedimento. Por fim, comentou sobre uma indica‡‚o apresentada onde indica “
Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade de se contratar um
profissional acompanhante periodicamente para servir pacientes internados que n‚o t‘m
familiares, e ficam impossibilitados de se locomoverem e realizarem suas necessidades
di•rias e, ainda, para a possibilidade de se realizar uma campanha nas Igrejas do
munic’pio, a fim de conseguir volunt•rios para acompanhar pacientes neste estado,
conscientizando a popula‡‚o na quest‚o da ajuda ao pr•ximo, n‚o financeiramente, mas
doando o seu servi‡o, a sua aten‡‚o, o seu amor. Com a palavra vereador –lvaro Luiz
Nogueira Ramos comentou sobre uma Mo‡‚o de Aplausos apresentada A TODOS OS
SERVIDORES P—BLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, pelos relevantes
servi‡os prestados ao munic’pio de Bananal, sempre com dedica‡‚o, profissionalismo,
seriedade e muito amor, destacando que o servi‡o p™blico • de suma importšncia para o
desenvolvimento e consolida‡‚o de nossa Na‡‚o, pois tem o objetivo de servir ao Estado
e ao povo. Gostaria de deixar registrado nesta Casa meu reconhecimento e a minha
gratid‚o, pois n‚o h• um s• lugar em que um funcion•rio p™blico n‚o esteja prestando
servi‡o “ popula‡‚o: nas escolas, nos hospitais, nas reparti‡Žes, etc. E todos n•s
sabemos que estes servi‡os s‚o de extrema importšncia para toda na‡‚o brasileira.
Dedico esta singela mais de todo cora‡‚o homenagem, promovendo a valoriza‡‚o das
fun‡Žes p™blicas, e tamb•m levando a todos os funcion•rios p™blicos municipais o meu
grande e forte abra‡o. Em seguida comentou sobre uma indica‡‚o apresentada “
Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar servi‡os de
patrolamento em toda extens‚o da Estrada Rural do Rodriguinho, inclusive a “parte alta”.
Falou tamb•m sobre uma indica‡‚o apresentada “ Excelent’ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se disponibilizar um funcion•rio cantoneiro para realizar
servi‡os de manuten‡‚o na Estrada Rural do Turvo e outro para o caminho da Serra dos
Dois Retiros, popularmente conhecido como “zig-zag”. Comentou brevemente sobre uma
indica‡‚o “ Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
servi‡os de tapa-buracos na rua Nicanor Candido Nogueira. Em seguida, agradeceu “ Sra
Daniela da Secretaria Municipal de Cultura, aos Srs Celso e Helinho pelos servi‡os de
troca de lšmpadas prestados na pra‡a Monsenhor Cid. Parabenizou a Sra Marijane,
Diretora da Escola Municipal Zen•bia, pelos trabalhos realizados. Com a palavra
Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou um requerimento “
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Prefeitura Municipal de Bananal onde requer c•pia do Projeto de Lei Complementar n€
007/08 que dispŽe sobre a reorganiza‡‚o administrativa, plano de empregos, carreiras e
sal•rios, cria, extingue e altera empregos de car•ter permanente e em comiss‚o e institui
avalia‡‚o peri•dica de desempenho, al•m de outras provid‘ncias, ressaltando a
importšncia desta lei e que v•rios pontos desta lei poderiam ser aproveitados atualmente.
Em seguida, falou brevemente sobre um requerimento apresentado em que requer junto
ao Deputado Estadual Major Ol’mpio PDT SP, para que o mesmo requeira do DER de
S‚o Paulo a c•pia dos valores pagos at• a presente data “ empresa Souza Compec,
vencedora da licita‡‚o da obra da rodovia Estadual Prefeito Sebasti‚o Diniz de Morais SP
247 no Munic’pio de Bananal-SP. Comentou tamb•m sobre um requerimento apresentado
• Prefeitura municipal de Bananal onde solicita informa‡‚o do setor de tributos do
Munic’pio, se existe d•bito de imposto da empresa av’cola, conhecido como fazendinha,
destacando que este pedido se justifica, pois esta •rea poderia ser transformada em um
pequeno polo industrial, a fim de gerar empregos no nosso munic’pio. Comentou tamb•m
sobre uma indica‡‚o apresentada “ Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita da
Sr• Prefeita Municipal a coloca‡‚o de placa que continha os dez mandamentos da Igreja
Adventista do S•timo Dia que se encontrava na Pra‡a Rubi‚o Junior antes da reforma da
mesma. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um
requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Dra. Zuleika Maria
Palhares Telles Claro, DD. GERENTE INSTITUCIONAL DA VIVO (TELEF›NICA),
solicitando estudos que visem a disponibiliza‡‚o de sinal de telefonia fixa a todas as
resid‘ncias, s’tios e fazendas compreendidos entre o km2 e km12 da SP-247 (Estrada da
Bocaina em Bananal). Desnecess•rio dizer o quanto • importante a disponibiliza‡‚o deste
tipo de servi‡o na localidade acima, pois o n™mero de moradores aumentou muito neste
trecho nos ™ltimos anos, e sem o telefone, ficam praticamente incomunic•veis, haja vista
que o sinal m•vel de celular tamb•m n‚o chega at• eles. Importante destacar que tenho
informa‡Žes de que algumas resid‘ncias possuem o sinal fixo, por•m as demais n‚o
conseguem contratar o servi‡o pela Empresa VIVO (Telef”nica). Disse tamb•m que
apresentou um requerimento, onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada EXMA.
SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD. PREFEITA MUNICIPAL, para que
se digne solicitar da EMPRESA VIVO (TELEF›NICA), a disponibiliza‡‚o de sinal de
telefonia fixa a todas as resid‘ncias, s’tios e fazendas compreendidos entre o km2 e km12
da SP-247 (Estrada da Bocaina em Bananal). Comentou tamb•m que apresentou uma
indica‡‚o onde solicita “ Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade
de se construir uma cobertura sobre a Locomotiva 302 “Teresa Cristina”, visando a
prote‡‚o da mesma, evitando com isso a deteriora‡‚o provocada pelo tempo. Basta
pesquisar na Internet e verificarmos a referida locomotiva em diversas imagens, pois •
visitada e admirada por diversos turistas que visitam frequentemente a cidade de
Bananal. Realmente uma riqueza dos tempos antigos em nossa cidade, juntamente com a
antiga Esta‡‚o Ferrovi•ria, motivos estes que justificam a sua preserva‡‚o. Comentou
tamb•m sobre uma indica‡‚o apresentada “ Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se realizar servi‡os de nivelamento dos paralelep’pedos nas ruas:
Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso, no centro da cidade, Pelegrino Sciotta e –lvaro
Moreira Ramos, na Vila Bom Jardim. Em aparte, vereadora L™cia ressaltou que a
Prefeitura Municipal de Bananal possui funcion•rio calceteiro para a realiza‡‚o deste tipo
de servi‡o. Por fim, falou sobre uma indica‡‚o apresentada “ Excelent’ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de solicitar do setor competente da Prefeitura
Municipal de Bananal, para servi‡os de dedetiza‡‚o e limpeza de locais pr•ximos a rua
Luc’lio Costa e demais ruas do “Morro do Jal•m” na Vila Bom Jardim, visando o combate
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a escorpiŽes, que est‚o aparecendo com frequ‘ncia no local, colocando em risco a vida
de crian‡as, idosos, adultos e animais de estima‡‚o. O pedido foi feito a este Vereador
pelos moradores locais: Eder, Gislaine e Beto. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa disse que n‚o apresentou nesta Sess‚o nenhum requerimento, mas
comentou sobre o grande n™mero de pernilongos nas proximidades da SAB, solicitando •
Prefeitura Municipal de Bananal e “ Vigilšncia Sanit•ria Municipal provid‘ncias para a
solu‡‚o deste problema. Comentou tamb•m sobre a necessidade de retirada de abelhas
em alguns pontos da cidade. Em aparte, vereador Luiz Cosme Martins se disp”s a ajudar
neste sentido para a retirada de enxames de abelha. Continuando, a vereadora Maria
Aparecida pediu “ Prefeitura Municipal de Bananal que regularize as medi‡Žes constantes
nos carn‘s de IPTU que foram enviados aos contribuintes do Munic’pio de Bananal, para
que a cobran‡a seja feita de forma correta e que a Administra‡‚o Municipal possa colocar
funcion•rios que realmente entendam do assunto para realizarem estas medi‡Žes. Com a
palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que no Munic’pio de S‚o Jos• do Barreiro est‚o
sendo arrumadas todas as estradas rurais, mas em Bananal este trabalho ainda n‚o est•
sendo realizado, que a Prefeitura Municipal de Bananal deve dar condi‡Žes para os
funcion•rios trabalharem, que espera que eles sejam mais valorizados. Disse que fez uma
indica‡‚o a Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita o patrolamento da Estrada das
Pedras e constru‡‚o de ponte do Rio que leva o mesmo nome, localizada pr•ximo ao
distrito de Rancho Grande. Com a palavra vereador Luiz Maur’cio Coutinho disse que
apresentou um requerimento “ Prefeitura Municipal de Bananal onde solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada EXMA. SRA. MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, DD.
PREFEITA MUNICIPAL, solicitando provid‘ncias urgentes junto ao departamento
competente da Prefeitura Municipal de Bananal, quanto aos cavalos soltos nas ruas de
nossa cidade. Os animais soltos nas ruas causam s•rios transtornos aos pedestres e
principalmente aos motoristas, pois esses animais podem causar danos aos ve’culos e
s•rios acidentes. E ainda, com esses animais andando livremente pelas ruas passa-se
uma p•ssima impress‚o da cidade, perante turistas e visitantes. Disse tamb•m que
apresentou uma MOƒ„O DE APLAUSOS A TODOS OS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM, pela semana da Enfermagem (DIA 06/MAIO – DIA DO
INSTRUMENTADOR CIR—RGICO / DIA 12/MAIO – DIA DO ENFERMEIRO / DIA
18/MAIO – DIA DO T‹CNICO DE ENFERMAGEM / DIA 20/MAIO – DIA DO AUXILIAR
DE ENFERMAGEM). Comentou brevemente tamb•m sobre o falecimento da Sra.
Gueomar, desejando p‘sames aos familiares. Comentou tamb•m que na presenta data
ocorreu o falecimento da escritora Ruth Guimar‚es. Em aparte, vereadora L™cia disse que
conheceu com a mencionada escritora na •poca em que atuou como Diretora do Turismo.
Em seguida, comentou sobre uma indica‡‚o apresentada em que indica “ Excelent’ssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar compra de novos
equipamentos para o setor de fisioterapia do munic’pio, tanto equipamentos para repor os
antigos quanto equipamentos que o setor ainda n‚o possui. A fisioterapia • uma das
especialidades mais frequentes no processo de reabilita‡‚o da fun‡‚o para melhoria da
mobilidade, al’vio da dor, preven‡‚o e limita‡Žes das disfun‡Žes f’sicas de pacientes
v’timas de lesŽes ou doen‡as, oferecendo um atendimento de mais qualidade aos
pacientes, j• que em alguns casos o tratamento • mais longo, por isso pe‡o de Vossa
Excel‘ncia a compra de novos equipamentos, que, com certeza far• uma grande
diferen‡a para os nossos pacientes. Em seguida, falou sobre uma indica‡‚o apresentada
em que indica “ a Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para junto ao departamento
municipal de tršnsito, a necessidade de se instalar uma placa “PROIBIDO ESTACIONAR”
na rua Leopoldo Carneiro (rua da “Pousada Amiga”), pois diversos motoristas da Empresa
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de ›nibus P•ssaro Marrom vieram at• este Vereador reclamar devido a dificuldade de se
manobrar o ve’culo na referida rua, devido a condutores que estacionam seus carros
pr•ximos as curvas, dificultando a manobra, e as vezes nem conseguindo faze-la quando
o ve’culo • maior. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse
que apresentou uma MOƒ„O DE AGRADECIMENTOS AO EXMO. SR. DEVANIR
RIBEIRO, DD. DEPUTADO FEDERAL, pelo envio de Emenda Parlamentar para a sa™de
do munic’pio de Bananal, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que ser• destinada a
compra de materiais de consumo utilizados pela Unidade Mista de Sa™de Mons. Cid
Fran‡a Santos. Disse tamb•m que esteve participando, representando a Prefeita
municipal, da reuni‚o da Regi‚o Metropolitana, realizada em Areias, onde foi tratado o
tema sa™de, cujo tema principal foi o transporte sanit•rio e a Diretora Maristela j• marcou
uma reuni‚o com os oito munic’pios para tratar deste assunto, e formar um cons•rcio
entre eles, que na pr•xima segunda –feira haver• uma reuni‚o com a Secret•ria de
Sa™de e dois representantes do Munic’pio, que deve ser um funcion•rio do transporte e
outro da Unidade Mista e que foi determinado “ Diretora Maristela, pelo Governador
Geraldo Alkmim, que se proceda a abertura do AMI Lorena, ent‚o em breve os pacientes
de Bananal sofrer‚o menos, porque de Lorena at• Taubat• a distancia • grande. Disse
tamb•m que participou no ultimo dia 15 do encontro regional do Incra e o Minist•rio do
Desenvolvimento Agr•rio, que este encontro teve por objetivo tentar fazer uma parceria
entre os Munic’pios para a instala‡‚o local de um escrit•rio do Incra, onde os moradores
poder‚o regularizar suas propriedades, atrav•s de um sistema on line que leva apenas
dois minutos, segundo o Superintendente do Incra, que sem esta regulariza‡‚o os
propriet•rios n‚o conseguem vender seus im•veis, e t‘m dificuldades na quest‚o da
heran‡a. Colocados em vota‡‚o os requerimentos e mo‡Žes, 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€ 04, de 10 de Abril de
2014 – dispŽe sobre o acr•scimo de incisos ao artigo 2€ da Lei n€ 91, de 23 de maio de
2013 (Autora: Vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves); Projeto de Lei n€ 007, de 29 de
Abril de 2014 – DispŽe sobre o reajuste do auxilio alimenta‡‚o concedido aos servidores
do Poder Legislativo Municipal e d• outras providencias. (Autoria: Mesa Diretora da
Cšmara Municipal); Projeto de Decreto legislativo n€ 03, de 30 de abril de 2014 – dispŽe
sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao Sr. Jo‚o Batista dos
Santos. (Autor: vereador Osvaldo Ferreira). Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€
04, de 10 de Abril de 2014 – dispŽe sobre o acr•scimo de incisos ao artigo 2€ da Lei n€
91, de 23 de maio de 2013 (Autora: Vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves), solicitou e
fez uso da palavra Vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves disse que quando o projeto
de lei referente “ Lei das Organiza‡Žes Sociais foi discutido e votado nesta Cšmara
Municipal, no ano passado, esta vereadora fez emenda ao projeto de lei no sentido de
fazer esta exig‘ncia que a OS tivesse sede ou filial no Munic’pio de Bananal, mas
naquela ocasi‚o a emenda de sua autoria foi vetada pelo Executivo, por problema na
tramita‡‚o da referida emenda. Em seguida, leu, na ’ntegra, o texto do Projeto de Lei n€
04, de 10 de Abril de 2014, bem como sua justificativa. Disse que se este Projeto de Lei
n€ 04, de 10 de Abril de 2014 for aprovado pelos vereadores, ficar• mais f•cil fiscalizar e
acompanhar os trabalhos das Organiza‡Žes Sociais que atuam e das que vierem a atuar
no Munic’pio de Bananal. Ressaltou, ainda, que estas altera‡Žes, se aprovadas em
plen•rio, se aplicar‚o “s Organiza‡Žes Sociais que atuam em todos os segmentos, e n‚o
somente • sa™de, por isso pede aos demais vereadores que aprovem o referido Projeto
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de lei. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que assinou o Parecer da
Comiss‚o de Constitui‡‚o, Justi‡a e Reda‡‚o, da qual faz parte, em rela‡‚o ao Projeto de
Lei n€ 04, de 10 de Abril de 2014, mas acha que este projeto de lei tem um cunho pol’tico
muito bom, mas juridicamente h• um erro, pois estabelece uma desigualdade dos
concorrentes perante a lei, citando o exemplo que em um concurso p™blico n‚o • poss’vel
exigir que um candidato tenha resid‘ncia no local de trabalho, portanto com as
Organiza‡Žes Sociais tamb•m n‚o pode ser diferente, que fere o principio da igualdade,
que acredita que este projeto de lei ser• vetado pelo Executivo, mas ainda assim vota
favor•vel “ sua aprova‡‚o. Com a palavra vereadora ‹rika Tereza Coitinho Affonso disse
ser favor•vel ao Projeto de Lei n€ 04, de 10 de Abril de 2014, embora entenda todas as
coloca‡Žes feitas pelo vereador Osvaldo Ferreira. Disse que n‚o conhece os
representantes da Organiza‡‚o Social que est• atuando hoje na sa™de de nosso
Munic’pio, e que acredita que com este Projeto de Lei n€ 04, de 10 de Abril de 2014,
ficar‚o mais transparentes os contratos com as Organiza‡Žes Sociais, que gostaria de
conhecer os dirigentes da Organiza‡‚o Social que atua no Munic’pio, que quanto mais
transpar‘ncia nestes contratos, melhor se poder• fiscalizar o uso do dinheiro p™blico. Em
aparte, vereadora L™cia disse que em outros Munic’pios, como em Barra Mansa, por
exemplo, existe essa exig‘ncia e n‚o • considerada irregular. Colocado em vota‡‚o o
Projeto de Lei n€ 04, de 10 de Abril de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 007, de 29 de Abril de 2014 – DispŽe sobre o
reajuste do auxilio alimenta‡‚o concedido aos servidores do Poder Legislativo Municipal e
d• outras providencias. (Autoria: Mesa Diretora da Cšmara Municipal), solicitou e fez uso
da palavra: vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves disse que acha justo este reajuste,
pois o pre‡o dos produtos no supermercado aumentou muito nos ™ltimos meses e que •
favor•vel • aprova‡‚o do referido projeto de lei em discuss‚o. Com a palavra vereadora
‹rika Tereza Coitinho Affonso disse que • favor•vel, porem gostaria de que este reajuste
fosse um pouco mais, pois os servidores p™blicos merecem. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa disse que tamb•m • favor•vel • aprova‡‚o do Projeto
de Lei n€ 007, de 29 de Abril de 2014, mas que concorda com a vereadora ‹rika no
sentido de que o valor concedido de reajuste deveria ser um pouco maior. Colocado em
vota‡‚o o Projeto de Lei n€ 007, de 29 de Abril de 2014, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 03, de 30 de
abril de 2014 – dispŽe sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao
Sr. Jo‚o Batista dos Santos. (Autor: vereador Osvaldo Ferreira), solicitou e fez uso da
palavra: vereador Osvaldo Ferreira leu o projeto de Decreto Legislativo n€ 03, de 30 de
abril de 2014 na integra, bem como sua justificativa, pedindo, em seguida, a aprova‡‚o
dos demais vereadores. Com a palavra vereador –lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que •
favor•vel “ aprova‡‚o a aprova‡‚o do Projeto de Decreto Legislativo em discuss‚o, pois
o Sr. Jo‚o Batista dos Santos • pessoa querida, honesta e trabalhadora. Com a palavra
vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela
iniciativa de conceder esta homenagem ao Sr. Jo‚o Batista dos Santos, pois este •
pessoa carism•tica, funcion•rio p™blico dedicado, companheiro, trabalho com o Sr.
Hor•cio, com o Sr. Pica Pau, que ele ajuda atualmente no combate “ dengue no
Munic’pio de Bananal, no combate “s abelhas, na dedetiza‡‚o de escolas, que • um
trabalho •rduo, pois isso • favor•vel ao Projeto. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela iniciativa de conceder
esta homenagem ao Sr. Jo‚o Batista dos Santos, que • de fam’lia humilde, trabalhador,
que fez muito pelo Munic’pio de Bananal. Com a palavra vereadora ‹rika Tereza Coitinho
Affonso parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela iniciativa de conceder esta
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homenagem ao Sr. Jo‚o Batista dos Santos, que foi muito bem escolhido este
homenageado, que se lembra do Sr. Jo‚o Batista j• trabalhando no Munic’pio de Bananal
desde a sua •poca de infšncia. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela iniciativa de conceder esta homenagem ao
Sr. Jo‚o Batista dos Santos e que • favor•vel “ aprova‡‚o do Projeto de Decreto
Legislativo n€ 03, de 30 de abril de 2014. Com a palavra Vereador Luiz Maur’cio Coutinho
tamb•m parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela iniciativa de conceder esta
homenagem ao Sr. Jo‚o Batista dos Santos, que j• o conhece h• muito tempo e que acha
justa esta homenagem feita a ele. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa comentou que • favor•vel “ aprova‡‚o do Projeto de Decreto Legislativo n€ 03, de
30 de abril de 2014 e que concorda com esta homenagem concedida ao Sr. Jo‚o Batista
dos Santos pelo vereador Osvaldo Ferreira. Com a palavra Vereador Jos• Eduardo Costa
Gomes de Oliveira, parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela homenagem concedida
ao Sr. Jo‚o Batista dos Santos e que • favor•vel “ aprova‡‚o do Projeto de Decreto
Legislativo n€ 03, de 30 de abril de 2014. Colocado em vota‡‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 03, de 30 de abril de 2014, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ato
cont’nuo, determinou o Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICAƒŒES
PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as). Com a
palavra vereador –lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou que alguns dos redutores de
velocidade localizados na Avenida Jo‚o Godoy de Macedo foram retirados e pediu que a
prefeitura Municipal de Bananal tome as devidas providencias no sentido de recolocar
estes redutores de velocidade. Com a palavra vereadora L™cia Helena Nader Gon‡alves
mandou um abra‡o a seu filho Pedro Henrico e a sua m‚e que est‚o acompanhando a
presente Sess‚o ordin•ria ao vivo pela R•dio Estšncia FM. Comentou que a igreja
Adventista do S•timo Dia de Bananal • um a institui‡‚o que ajuda muito e est• bastante
envolvida com as questŽes sociais de nosso Munic’pio. Comentou tamb•m que est•
representando o Munic’pio de Bananal uma vez por m‘s na Assembleia Legislativa em
S‚o Paulo, onde est• fazendo um Curso de Gest‚o P™blica voltada especificamente “
•rea de Turismo. Disse que as igrejas de Bananal fazem um trabalho social muito bom no
Munic’pio de Bananal, principalmente em rela‡‚o “ •rea da sa™de. Comentou tamb•m
que apresentar•, nos pr•ximos dias, um Projeto de Lei visando o tombamento de 36
(trinta e seis) •rvores localizadas ao longo da Avenida C•sar Augusto Gon‡alves, no
Bairro Ceršmica, neste Munic’pio de Bananal. Disse, ainda, que apresentar• um projeto
de lei visando a inclus‚o no calend•rio festivo de Bananal da Festa do Boi Rol‘.
Parabenizou o Deputado Jungi Abe pelo T’tulo de Cidad‚o Queluzense, que est• sendo
agraciado nesta presente data. Por fim, comentou tamb•m que apresentar• em breve um
projeto de Lei com o objetivo de regulamentar o problema das filas das ag‘ncias
banc•rias do Munic’pio de Bananal. Com a palavra vereadora ‹rika Tereza Coitinho
Affonso disse que recebeu, recentemente, um comunicado do Presidente da Uvesp sobre
o problema do racionamento de •gua em S‚o Paulo, ressaltando a importšncia da
discuss‚o deste tema pelo Governo Paulista. Comentou que recebeu um convite do Sr.
Rubens Cury, da Casa Civil, para participar de uma reuni‚o com o governador de S‚o
Paulo, DD. Geraldo Alckmin, para tratar de assuntos diversos relacionados ao Munic’pio.
Parabenizou a Administra‡‚o Municipal pela instala‡‚o de refletores na Rua Arnaldo de
Souza, tendo em vista que este era um pedido dos moradores daquela localidade. Elogiou
a vereadora L™cia Nader pela indica‡‚o apresentada na qual solicita disponibiliza‡‚o de
acesso a internet gratuita, atrav•s de rede wireless (wi-fi) nas pra‡as Rubi‚o J™nior e D.
Domiciana. Parabenizou o vereador Luiz Maur’cio pela indica‡‚o apresenta • Prefeitura
Municipal de Bananal onde solicita compra de novos equipamentos para o setor de
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

fisioterapia. Comentou que recentemente v•rias pessoas lhe t‘m procurado pedindo a
esta vereadora cestas b•sicas, ressaltando que at• ajuda algumas pessoas, mas acha
que esta • uma fun‡‚o da Assist‘ncia Social do Munic’pio de Bananal. Por fim,
parabenizou a vereadora L™cia Nader pela Mo‡‚o de aplausos, a servidora p™blica
municipal M•rcia Costa Cabral, pelos relevantes servi‡os prestados, apresentada na
Sess‚o Ordin•ria passada. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues
comentou que existem muitos ve’culos sucateados no Barrac‚o da Prefeitura Municipal
de Bananal, sugerindo que se fizesse um leil‚o destes ve’culos. Disse que apresentou
uma indica‡‚o “ Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita a melhoria e
conserva‡‚o da estrada conhecida como Santa Pol”nia pr•ximo “ casa do S•rgio e
Regina Queir•z. Disse que a estrada rural que d• acesso “ Fazenda Santa Vit•ria est•
necessitando de patrolamento, que este servi‡o deveria ser realizado aproveitando os
equipamentos recentemente recebidos do Governo Federal. Parabenizou a vereadora
L™cia Nader pela ideia de se fazer um Projeto de Lei visando a regulamenta‡‚o das filas
de banco em nosso Munic’pio. Comentou que recentemente alguns alunos do Munic’pio
de Arape’, que estudam em Barra Mansa, pediram carona ao ”nibus escolar de Bananal,
mas esta carona foi negada, pediu explica‡Žes quanto a este fato ao DD. Secret•rio de
Educa‡‚o, pois n‚o acha justo que seja negada carona aos nossos mun’cipes vizinhos.
Por fim, comentou que na data de hoje se comemora o Dia do Abra‡o, se despedindo e
mandando um abra‡o a todos. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
agradeceu ao Sr. Samyson e sua respectiva equipe pelos trabalhos realizados em
Bananal. Agradeceu tamb•m ao Sr. Fumeiro pelos trabalhos realizados. Solicitou que a
Prefeitura Municipal de Bananal providencie uniformes para seus servidores. Disse
tamb•m que o Cemit•rio do Rancho Grande est• necessitando de uma capina e de uma
limpeza geral. Solicitou tamb•m que a Prefeitura Municipal de Bananal ou a Sabesp
providencie uma limpeza no c•rrego que passa pela Delegacia. Por fim, mandou um
abra‡o a todos os presentes. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
desejou a todos um grande abra‡o pelo Dia do Abra‡o. Com a palavra vereador Luiz
Mauricio Coutinho agradeceu a equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pelos
servi‡os prestados no Munic’pio de Bananal. Disse tamb•m que • contra a castra‡‚o de
animais no local onde est• sendo realizada atualmente. Que faz falta no munic’pio de
Bananal a atua‡‚o de volunt•rios para cuidar de idosos, e faz falta tamb•m doadores de
sangue em Bananal. Comentou brevemente sobre v•rias respostas de requerimentos e
indica‡Žes que recebeu da Prefeitura Municipal de Bananal e desejou a todos um feliz Dia
do Abra‡o. 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 10 (dez)
de junho de 2014, ter‡a 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, 22 de Maio de 2014.
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