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2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 33 - 2014

ATA DA 33• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2014. No
dia dezoito do m…s de setembro de dois mil e quatorze (18/09/2014), †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 Trig‰sima Terceira
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.€ 145/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, para que se digne solicitar da ELEKTRO, a instalaƒ‚o de 10 hastes com
lumin„rias na parte final da av. C…sar Augusto Gonƒalves, na Cer†mica; Moƒ‚o n.€
155/2014= de pesar, pelo falecimento da Sra. Julieta Miranda da Conceiƒ‚o; Indicaƒ‚o n.€
179/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reparos de solda na locomotiva
“Tereza Cristina”, localizada na Praƒa D. Domiciana; VEREADORA L•CIA HELENA
NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 146/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, provid‰ncias urgentes no aterro sanit„rio localizado no “Turvo”, em BananalSP; Requerimento n.€ 147/2014= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo e DR-6 de Taubat…,
instalaƒ‚o de Placas de sinalizaƒ‚o de “ciclistas na pista”, nas SP-64 e SP-68; Moƒ‚o n.€
154/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos de Moraes; Indicaƒ‚o n.€
180/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de calƒamento na rua
Nicanor C†ndido, no NiterŠi; Indicaƒ‚o n.€ 181/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instalaƒ‚o de guard-rail na rua Jo‚o C†ndido da Silva, no “Morro da Caixa
D’„gua”; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
148/2014= solicita do D.E.R. DR-6 de Taubat…, a implantaƒ‚o de um “guardrail” na SP-64
km325 + 300m, que liga Bananal a Barra Mansa; Requerimento n.€ 149/2014= solicita do
D.E.R. DR-6 de Taubat…, informaƒŒes quanto as mediƒŒes j„ realizadas na obra da SP247, valores pagos e previs‚o das demais mediƒŒes restantes; Requerimento n.€
150/2014= solicita da ELEKTRO, remoƒ‚o de poste na rua Ayres de Ara•jo Azevedo, no
bairro Vila Bom Jardim, em frente garagem da resid‰ncia da “Sra. Mariinha da Bocaina”;
Moƒ‚o n.€ 151/2014= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Douglas Jos… Guedes Guarizzi, pelos
relevantes serviƒos prestados junto a ger‰ncia da SABESP em Bananal; Moƒ‚o n.€
152/2014= de aplausos, a Empresa Sanevale Serviƒos B„sicos Ltda., pelos relevantes
serviƒos prestados Ž SABESP em Bananal; Moƒ‚o n.€ 153/2014= de aplausos, a
Empresa Sergio Nogueira Saneamento Terraplanagem Ltda., pelos relevantes serviƒos Ž
SABESP em Bananal; Indicaƒ‚o n.€ 184/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de reforma nas escadarias do bairro NiterŠi; Indicaƒ‚o n.€ 185/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, aquisiƒ‚o de um parque infantil para a „rea de lazer Ivani
Barbosa, e realizaƒ‚o de serviƒos de reforma das quadras e quiosques no referido local;
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Indicaƒ‚o n.€ 186/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, elaboraƒ‚o de projeto
visando a construƒ‚o de pontos de •nibus coberto e instalaƒ‚o de lixeiras no Conjunto
Habitacional Pref. Washington L C Bruno, nas Formigas; VEREADOR OSVALDO
FERREIRA: Moƒ‚o n.€ 145/2014= de aplausos, ao Jornal JcNews Bananal, pelo
lanƒamento de sua 1.• Ediƒ‚o, na pessoa de seu Diretor Propriet„rio Luiz Fernando G de
Souza e sua equipe na pessoa da Sra. Margarida Valente; VEREADOR LUIZ MAURICIO
COUTINHO: Moƒ‚o n.€ 146/2014= de aplausos e agradecimento, a Secretaria Municipal
de Educaƒ‚o, Secretaria Municipal de Sa•de e ao Conselho Tutelar de Bananal, pelo
pronto atendimento aos pais de alunos da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", quanto ao
aparecimento de escorpiŒes na referida escola; Moƒ‚o n.€ 147/2014= de aplausos, a
Igreja Adventista do 7.€ Dia, pela apresentaƒ‚o do “Coral de Libras” e do desfile dos
Desbravadores, no dia 7 de setembro em comemoraƒ‚o ao Dia da Independ‰ncia; Moƒ‚o
n.€ 148/2014= de aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal, pela Comemoraƒ‚o do Dia
da Independ‰ncia do Brasil em 7 de setembro do ano em curso, com desfile das Escolas
Municipais e Estadual; Moƒ‚o n.€ 149/2014= de aplausos e agradecimento, ao Sr.
Sebasti‚o Fernandes da Silva, pela prestaƒ‚o de serviƒos de limpeza volunt„rio no quintal
do Posto do PSF da Palha; Moƒ‚o n.€ 150/2014= de aplausos e agradecimento, ao Sr.
Germano da Silva Ramos e demais volunt„rios, pela realizaƒ‚o de um minitorneio de
futebol mirim na quadra poliesportiva da Boa Esperanƒa; Indicaƒ‚o n.€ 176/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza e higienizaƒ‚o nos banheiros do
Terminal Rodovi„rio de Bananal, tamb…m nos finais de semana; Indicaƒ‚o n.€ 177/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de quebra-molas na av. Bom Jesus,
nas proximidades da Unidade Mista de Sa•de; Indicaƒ‚o n.€ 178/2014= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de capina e limpeza na rua Antonio Gerv„sio do
Nascimento, na Vila Bom Jardim; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
Indicaƒ‚o n.€ 182/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reimplantaƒ‚o do
projeto na escola, nos finais de semana em Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 183/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutores de velocidade (quebramolas), nas avenidas Jo‚o Barbosa de Camargo e ‘lvaro Moreira Ramos; VEREADOR
JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Indicaƒ‚o n.€ 187/2014= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de parque florestal no terreno conhecido como
“Linha do Tiro”; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
151/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒŒes quanto ao aumento da
tarifa de •nibus, que faz a linha centro – Vila, itiner„rio prescrito e ainda, cŠpia de contrato
entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa; Requerimento n.€ 152/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒŒes quanto as obras de melhorias na rua
Odorico Rodrigues, no bairro Laranjeiras, com recursos de Emenda Parlamentar do
Deputado Samuel Moreira; Requerimento n.€ 153/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒŒes quanto a Emenda Parlamentar do Deputado H…lio Nishimoto, para
aquisiƒ‚o de ambul†ncia; Requerimento n.€ 154/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, para que se digne solicitar da SABESP, a disponibilizaƒ‚o de um ve’culo
“pipa”, e funcion„rios sobreaviso, para ajudar em eventuais inc‰ndios e queimadas;
Moƒ‚o n.€ 156/2014= de aplausos, a Equipe da AMOVALE, pela construƒ‚o de lixeira na
altura do km8 da SP-247; Moƒ‚o n.€ 157/2014= de aplausos, aos senhores: AmŠs F…lix e
AmphilŠphio Jos… Gentil, pela realizaƒ‚o de campanha a fim de calƒar o “Lar S‚o Vicente
de Paula”; Moƒ‚o n.€ 158/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jos…, conhecido
popularmente como “Z… JilŠ”; 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 “rika Tereza Coitinho Affonso comentou brevemente sobre um requerimento
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apresentado onde requer, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informaƒŒes quanto as obras que
seriam executadas no Condom’nio M„rio Covas, mas que, por se tratar de uma „rea
particular, o recurso foi destinado para atender a rua Odorico Rodrigues, no prŠprio bairro
Laranjeiras, nas proximidades do condom’nio. Segundo a arquiteta da Prefeitura
Municipal de Bananal e na …poca, o Secret„rio Sr. Romero, em reuni‚o com esta
Vereadora, informou que tal recurso, fruto de Emenda Parlamentar do Deputado Samuel
Moreira, seria utilizado para a realizaƒ‚o de melhorias no declive da rua Odorico
Rodrigues, conhecida popularmente como “descida da ponte do Zez‚o”. Por mais uma
vez suplico, pois a cabeceira da ponte que d„ acesso ao bairro Laranjeiras est„ em
prec„rias condiƒŒes, e a populaƒ‚o me cobra diariamente, e com raz‚o, pois lhe foram
prometida tais obras. Vale ressaltar que o recurso foi liberado h„ mais de 2 anos e at… o
momento, obra nenhuma foi realizada. Em seguida, comentou sobre um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informaƒŒes quanto a Emenda Parlamentar do
Deputado H…lio Nishimoto, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), para aquisiƒ‚o de
uma ambul†ncia para atender a Unidade Mista de Sa•de de Bananal. Falou tamb…m
brevemente sobre um requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, para que se digne
solicitar junto a SABESP Local, a disponibilizaƒ‚o de um ve’culo “pipa”, com funcion„rios
sobreaviso, para ajudar em eventuais inc‰ndios e queimadas em nosso munic’pio.
Bananal, geograficamente est„ numa dist†ncia consider„vel do munic’pio de Cruzeiro, o
qual conta com uma base do Corpo de Bombeiros, e certamente … quem daria o suporte
para Bananal, num caso emergencial, e com o tempo que se leva para chegar em nossa
cidade, o inc‰ndio tomaria grandes proporƒŒes. Nosso centro histŠrico … composto por
imensos casarŒes, que preservam grande riqueza cultural, histŠrica e arquitet•nica, e
num caso de inc‰ndio, ficar’amos totalmente indefesos. J„ com relaƒ‚o as queimadas,
com o tempo seco e com a baixa umidade do ar, elas t‰m se tornado uma rotina
indesej„vel, portanto essa ajuda seria imprescind’vel no combate ao fogo. Em seguida,
teceu breves coment„rios sobre um requerimento apresentado onde requer, nos termos
regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira
Bruno, solicitando informaƒŒes quanto ao aumento da tarifa de •nibus, que faz a linha
centro – Vila Bom Jardim. Qual foi o ’ndice aplicado para o reajuste no m‰s de setembro,
Qual itiner„rio realizado pela empresa prestadora do serviƒo? Solicito cŠpia do contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa respons„vel pela linha
centro – Vila Bom Jardim. Em seguida, comentou tamb…m sobre uma “Moƒ‚o De Pesar”
apresentada pelo falecimento do Sr. Jos…, conhecido popularmente como “Z… JilŠ”
ocorrido recentemente. Por fim, comentou tamb…m sobre uma Moƒ‚o De Aplausos
apresentada aos senhores: AmŠs F…lix e AmphilŠphio Jos… Gentil, pela bel’ssima atitude
de realizar uma campanha para calƒar o “Lar S‚o Vicente de Paula”. Sem d•vidas, uma
atitude de amor ao prŠximo, principalmente para com os idosos, uma atitude que com
certeza, merece meu reconhecimento e meu aplauso nesta singela homenagem. Com a
palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni,
DD. Superintendente do D.E.R. de S‚o Paulo, com cŠpia ao Diretor Da 6.• Divis‚o
Regional De Taubat… – DR 6, solicitando a possibilidade de se instalar na SP-68, nos
pontos onde termina o per’metro urbano (Av. Jo‚o de Godoy Macedo e rua Presidente
Washington Luiz), placas de sinalizaƒ‚o de ciclistas na pista e placa conscientizando os
motoristas a n‚o trafegarem nos acostamentos, na SP-64, pois v„rios motoristas para
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facilitar as manobras nas curvas acentuadas ao longo da pista, acabam invadindo os
acostamentos, local onde o ciclista est„ treinando, e imaginando estar seguro. Temos
como exemplo, a RJ-157 (Rod. Eng. Alexandre Drable), que d„ continuidade a SP-64
(Bananal/SP – Barra Mansa/RJ), onde j„ existe essa placa em seu km0. O uso de
bicicletas nos dias atuais cresceu muito e n‚o sŠ por ser um meio de transporte, mas
tamb…m por ser um meio de lazer e sa•de, al…m de conquistar v„rios adeptos a n’vel
esportivo e competitivo, e nossa regi‚o n‚o … diferente, v„rios ciclistas fazem uso das
rodovias diariamente, por isso a preocupaƒ‚o em garantir o direito dessas pessoas de ir e
vir, sem colocar em risco suas vidas … nosso dever. Vale salientar que a rodovia registra
altos ’ndices de acidentes, sendo que n‚o h„ uma fiscalizaƒ‚o di„ria, por conta de
velocidades, principalmente, por isso as placas de alerta, sinalizaƒ‚o e orientaƒ‚o aos
motoristas devem ser implantadas o mais r„pido poss’vel. Em seguida, comentou
brevemente tamb…m sobre um requerimento apresentado onde requer, nos termos
regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira
Bruno, solicitando provid‰ncias urgentes no antigo aterro sanit„rio localizado no “Turvo”,
onde o lixo at… hoje est„ a c…u aberto, causando s…rios transtornos aos moradores
prŠximos, e ainda s…rios impactos negativos no meio ambiente, sendo que a „rea …
considerada como “„rea ambiental”. Comentou tamb…m sobre uma “Moƒ‚o De Pesar”
apresentada pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos De Moraes, ocorrido no dia 12 de
setembro do ano em curso. Um homem bondoso e batalhador, um funcion„rio exemplar e
acima de tudo isso, uma pessoa maravilhosa, um Štimo pai, um Štimo esposo. Era de
uma felicidade e uma alegria que demonstrava a todo momento a seus amigos e
companheiros de trabalho, trabalho este que era uma das grandes razŒes de sua vida,
pois o fazia sempre com muito amor e carinho. Esse era o “Luiz‚o”, uma pessoa querida
por todos, sempre prestativo e sorridente, que mesmo com sua doenƒa, n‚o desistiu da
vida, abraƒou sua cruz e fez disso um exemplo a ser seguido por todos, continuando com
seu trabalho at… quanto pode e com suas atividades na Igreja, que era sua outra paix‚o.
Em seguida, teceu breves coment„rios sobre uma indicaƒ‚o apresentada, onde solicita Ž
Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar guard-rail
no lado direito da rua Jo‚o C†ndido da Silva, no trecho que compreende o “Morro da
Caixa d’‘gua”, pois o aclive … muito acentuado e estreito. O grande problema s‚o os
ve’culos, principalmente os de maior porte, pois se apresentarem qualquer problema
mec†nico, n‚o consegue parar, atingindo diversas casas abaixo de todo o trecho
acentuado. Por fim, disse que recebeu um e-mail da Comandante do Policiamento do
Interior (CPI-1), da regi‚o do Vale do Para’ba e Litoral Norte da PM, Sr• Eliane Nikoluk
Scachetti, agradecendo pela Moƒ‚o de Aplausos apresentada Ž sua pessoa, pelos
trabalhos realizados em nossa regi‚o. Com a palavra Vereador ‘lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita Ž Excelent’ssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar redutores de velocidade (quebramolas), nos locais descritos abaixo: Av. Jo‚o Barbosa de Camargo, nas proximidades da
“Padaria do Jorginho” e no in’cio da avenida, atr„s da Igreja Matriz, nas proximidades da
resid‰ncia do Sr. Luiz Sciotta; Av. ‘lvaro Moreira Ramos, nas proximidades da resid‰ncia
da Sra. Lina. Em seguida, comentou sobre uma indicaƒ‚o em que requer Ž
Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade de se reimplantar o
“Projeto Esporte Na Escola”, que era executado nos finais de semana na E.M.E.I.E.F.
"Joaquim F. De Paula", no distrito de Rancho Grande, onde participavam v„rias crianƒas
e adolescentes, ocupando desta forma o seu tempo, praticando esporte e melhorando a
qualidade de vida. Comentou tamb…m sobre a “Moƒ‚o De Pesar” apresentada pelo
falecimento do SR. Luiz Carlos De Moraes (Luiz‚o), ocorrido no dia 12 de setembro do
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ano em curso. Agradeceu ao Sr. Fumeiro e equipe de obras da Prefeitura Municipal de
Bananal pelo conserto de um buraco em frente Ž Igreja Presbiteriana. Por fim, comentou
que esta semana esteve presente no Munic’pio de Bananal o Deputado Estadual,
ilustr’ssimo senhor Samuel Moreira, para tratar de assuntos referentes a sua campanha
eleitoral. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um
requerimento onde requer, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, para que se digne solicitar junto a Elektro, a
instalaƒ‚o de 10 hastes com lumin„rias na parte final da av. C…sar Augusto Gonƒalves, na
Cer†mica, logo ao t…rmino da pavimentaƒ‚o asf„ltica, j„ na “estrada de terra”. Vale
lembrar que o trecho citado acima j„ possui os postes, necessitando apenas das hastes e
lumin„rias. Tal beneficio … de extrema import†ncia aos moradores que fazem uso deste
caminho e tamb…m as pessoas que usam a avenida para realizarem suas caminhadas
di„rias como meio de esporte. Em seguida, comentou sobre uma “Moƒ‚o De Pesar”
apresentada pelo falecimento da Sra. Julieta Miranda Da Conceiƒ‚o, ocorrido
recentemente. Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa meus
sinceros sentimentos de pesar pela s•bita partida da Sra. Julieta, uma pessoa querida por
todos, rogando a Deus que derrame sua graƒa para confort„-los neste momento t‚o dif’cil
e doloroso. Comentou tamb…m sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que requer Ž
Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos
urgentes de reparos de solda na Locomotiva “Tereza Cristina”, localizada na praƒa D.
Domiciana, pois algumas de suas proteƒŒes foram danificadas e com isso dando acesso
a seu interior. O problema … que est‚o usando seu interior para pr„tica de sexo e uso de
drogas, e ainda, um local que fica prŠximo a quadra de esportes, que … frequentada por
diversas crianƒas diariamente. Agradeceu tamb…m Ž Prefeitura Municipal pela instalaƒ‚o
de quebra molas em alguns pontos do Munic’pio e agradeceu tamb…m Ž equipe de obras
e ao Sr. Fumeiro pela limpeza geral realizada em alguns bairros. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou um requerimento ao DER 6 de
Taubat… onde solicita a necessidade de se implantar um guard-rail na estrada SP 64, Km
325 + 300 metros, que liga os Munic’pios de Bananal a Barra Mansa. Em seguida, disse
que apresentou um requerimento Ž empresa Elektro, onde solicita a remoƒ‚o de poste
existente na Rua Ayres de Araujo Azevedo, em frente ao port‚o de entrada de garagem
da resid‰ncia da Sr• Mariinha da bocaina, na Vila Bom Jardim. Disse tamb…m que
apresentou um requerimento ao Superintendente do DER 6 de Taubat… solicitando quais
as mediƒŒes que j„ foram realizadas na obra da SP 247 e quais os valores pagos a
empresa Souza Compec Engenharia, vencedora da licitaƒ‚o desta obra, pelos serviƒos
realizados e quais as demais mediƒŒes da referida obra, requerendo cŠpia de todas as
solicitaƒŒes. Em seguida, comentou brevemente sobre uma moƒ‚o de aplausos
apresentada ao Senhor Douglas Jos… Guedes Guarizi, pelos relevantes serviƒos
prestados junto Ž gerencia da Sabesp em Bananal. Disse tamb…m que apresentou uma
moƒ‚o de aplausos Ž empresa Sanevale serviƒos B„sicos Ltda, pelos relevantes serviƒos
prestados Ž Sabesp no Munic’pio de Bananal. Comentou tamb…m sobre uma Moƒ‚o de
Aplausos apresentada Ž empresa Sergio Nogueira Saneamento Terraplanagem Ltda
pelos relevantes serviƒos prestados Ž Sabesp no Munic’pio de Bananal. Em seguida,
comentou que a escadaria do Bairro NiterŠi est„ necessitando de reformas urgentes.
Disse que a „rea de lazer Ivani Barbosa est„ necessitando de um parque infantil novo,
pois o atual est„ bastante danificado, e esta „rea est„ precisando tamb…m de reforma nos
quiosques. Sugeriu que o Poder Executivo realize a construƒ‚o de ponto de •nibus com
cobertura no condom’nio Washington Luiz, nas Formigas, al…m de instalaƒ‚o de lixeiras
no Bairro. Em aparte, vereadora Erika disse que a „rea de lazer mencionada j„ possui
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prevista uma reforma com recursos do DADE, al…m de outras obras pela cidade de
Bananal, segundo o que lhe disse o Sr. Jesus, do DADE. Com a palavra vereador Luiz
Maur’cio Coutinho disse que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos a Igreja Adventista do
7.€ Dia, pela apresentaƒ‚o do “Coral de Libras” e do desfile com a participaƒ‚o dos
Desbravadores “Clube Pioneiros do Vale” e Aventureiros “Lobinhos da Bocaina”, que
abrilhantaram ainda mais o desfile do dia 7 de setembro em comemoraƒ‚o ao Dia da
Independ‰ncia do Brasil. Em seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos A
Prefeitura Municipal de Bananal, pela Comemoraƒ‚o do Dia da Independ‰ncia do Brasil,
no dia 07 de Setembro do corrente ano, com desfiles das Escolas Municipais e Estadual.
Comentou tamb…m sobre uma Moƒ‚o De Aplausos E Agradecimento Ao Senhor
Sebasti‚o Fernandes Da Silva, morador da Rua Boa Esperanƒa, Timbore, que no seu
tempo livre, faz quest‚o, por livre e espont†nea vontade de cuidar e limpar o quintal do
Posto de Sa•de do PSF da Palha no Timbore. Em nome dos funcion„rios do posto, dos
usu„rios e da comunidade, deixo aqui meus sinceros agradecimentos a este senhor pelo
seu trabalho volunt„rio, feito com muito carinho e dedicaƒ‚o. Que apresentou uma Moƒ‚o
De Aplausos e Agradecimento ao Senhor Germano da Silva Ramos e demais volunt„rios,
pela iniciativa de se realizar um minitorneio de futebol infantil na quadra poliesportiva da
Boa Esperanƒa, onde reuniu no •ltimo domingo (14/09/14), crianƒas de variadas idades
da prŠpria comunidade e de demais bairros da nossa cidade com direito a trof…u,
incentivando ainda mais as nossas crianƒas a praticarem esporte. Meus sinceros
agradecimentos pelos relevantes serviƒos prestados Ž comunidade da Boa Esperanƒa.
Disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos e Agradecimento a Secretaria Municipal
de Educaƒ‚o, a Secretaria Municipal De Sa•de e ao Conselho Tutelar De Bananal, pelo
pronto atendimento aos pais e m‚es de alunos da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra",
quanto ao aparecimento de escorpiŒes na referida escola. Em nome dos pais e m‚es de
alunos, gostaria de deixar registrado meus sinceros agradecimentos as Secretarias
citadas acima e ao Conselho Tutelar de Bananal, Šrg‚os estes que atenderam
prontamente estas pessoas, providenciando a dedetizaƒ‚o do local, troca de pisos de
madeira por pisos frios, al…m de outras provid‰ncias j„ adotadas. Comentou brevemente
sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que solicita a Excelent’ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a possibilidade de se realizar serviƒos de limpeza e higienizaƒ‚o nos
banheiros do Terminal Rodovi„rio de Bananal, tamb…m nos finais de semana. Nos finais
de semana esse serviƒo n‚o … realizado, e os banheiros ficam imundos, causando um
grande transtorno aos usu„rios de •nibus, turistas e funcion„rios. Disse tamb…m que
apresentou uma indicaƒ‚o onde indica a Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para
a necessidade de se instalar um redutor de velocidade (quebra-molas), na Avenida Bom
Jesus prŠximo a Unidade Mista de Sa•de Monsenhor Cid Franƒa Santos. Tal pedido se
faz necess„rio devido Ž dificuldade da sa’da e entrada da Ambul†ncia na „rea de
emerg‰ncia da Unidade, pois alguns condutores passam em velocidade acima do normal,
sendo que a visibilidade do motorista da ambul†ncia n‚o … muito boa, podendo causar
com isso s…rios acidentes e levando em conta ainda que, quando a ambul†ncia sai ou
entra, com certeza deve-se ter a prefer‰ncia perante os demais ve’culos. Vale salientar
que o pedido foi feito pelos motoristas e usu„rios. Comentou tamb…m sobre uma
indicaƒ‚o apresentada em que solicita a Excelent’ssima Senhora Prefeita Municipal, para
a necessidade de se realizar serviƒos de capina e limpeza na Rua Antonio Gerv„sio do
Nascimento no bairro Vila Bom Jardim, atendendo desta forma, pedido de alguns
moradores que reclamam da limpeza da mesma e tamb…m de outras localidades
prŠximas. Com a palavra vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
apresentou uma indicaƒ‚o para a construƒ‚o de um Parque Florestal no terreno
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conhecido como linha de tiro, para oferecer uma „rea de lazer Ž populaƒ‚o do Munic’pio
de Bananal, tendo em vista que o mencionado terreno n‚o pode ser usado para a
construƒ‚o de casas populares. 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:
PROJETOS DE EMENDAS (MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 01 A 15 E PROJETO DE
EMENDA ADITIVA N€ 22, de autoria da Vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves, ao
Projeto De Lei Complementar N€ 02 de 22 de Outubro de 2013, PROJETO DE EMENDA
ADITIVA n€ 16, de autoria da Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso, ao Projeto De Lei
Complementar N€ 02 de 22 de Outubro de 2013, PROJETOS DE EMENDAS
(MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 17 A 20, de autoria dos vereadores Osvaldo Ferreira,
“rika Tereza Coitinho Affonso e Lucia Helena Nader Gonƒalves ao Projeto de Lei
Complementar N€ 02 de 22 de outubro de 2013, PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA
N€ 21, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira, ao Projeto De Lei Complementar N€ 02 de
22 DE outubro de 2013 e PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N€ 02 DE 22 DE
OUTUBRO DE 2013 – “Institui o Plano Diretor Participativo do Munic’pio de BANANAL”,
de autoria do Poder Executivo. Colocados em discuss‚o, em primeiro turno, os
PROJETOS DE EMENDAS (MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 01 A 15 E PROJETO DE
EMENDA ADITIVA N€ 22, de autoria da Vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves,
solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves disse que s‚o
emendas que o Plano Diretor comeƒou a ser elaborado na Gest‚o do Ex-Prefeito Dr.
Wilton, em seguida agradeceu a todos aqueles que participaram das reuniŒes de
discuss‚o para a elaboraƒ‚o do Plano Diretor. Disse que essas emendas propostas por
esta vereadora s‚o emendas que visam a alteraƒ‚o de prazos constantes dos seguintes
artigos do projeto de Lei Complementar do Plano Diretor: artigo 61, VII, VIII e XII, artigo
80, artigo 184, artigo 210, artigo 235, artigo 324, artigo 325, artigo 326, artigo 327, artigo
468, artigo 470, artigo 471, artigo 472, par„grafo •nico do artigo 471 e acr…scimo de
par„grafo •nico ao artigo 472; e que a emenda aditiva n€ 22, tamb…m de sua autoria,
busca a adiƒ‚o do artigo 105-A ao Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor, para
que se possa tornar poss’vel a implantaƒ‚o de um aeroporto no Munic’pio de Bananal.
Colocados em votaƒ‚o, em primeiro turno, os PROJETOS DE EMENDAS
(MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 01 A 15 E PROJETO DE EMENDA ADITIVA N€ 22, de
autoria da Vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves, foram os mesmos aprovados por
maioria de votos, n‚o tendo votado o vereador Robson do Amaral Rodrigues, que se
ausentou do Plen„rio no momento da votaƒ‚o. Colocado em discuss‚o, em primeiro
turno, o PROJETO DE EMENDA ADITIVA n€ 16, de autoria da Vereadora “rika Tereza
Coitinho Affonso, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso
disse que esta emenda de sua autoria busca o acr…scimo do artigo 141-A ao Projeto de
Lei Complementar do Plano Diretor para que os propriet„rios, os possuidores ou os
detentores de propriedades rurais localizadas Žs margens de rodovias ou estradas fiquem
obrigados Ž construƒ‚o e Ž manutenƒ‚o de cercas, evitando as sa’das de animais para as
pistas. Colocado em votaƒ‚o, em primeiro turno, o PROJETO DE EMENDA ADITIVA n€
16, de autoria da Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso, foi o mesmo aprovado por
maioria de votos, n‚o tendo votado o vereador Robson do Amaral Rodrigues, que se
ausentou do Plen„rio no momento da votaƒ‚o. Colocados em discuss‚o, em primeiro
turno, os PROJETOS DE EMENDAS (MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 17 A 20, de
autoria dos vereadores Osvaldo Ferreira, “rika Tereza Coitinho Affonso e Lucia Helena
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Nader Gonƒalves, solicitou e fez uso da palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que a
emenda modificativa n€ 17 busca a modificaƒ‚o do artigo 154,VI, que a emenda
modificativa n€ 18 visa a modificaƒ‚o do artigo 188 e seu par„grafo •nico, a emenda
aditiva n€ 19 tem por fim o acr…scimo do ”6€ ao artigo 113 e a emenda modificativa n€ 20
busca a modificaƒ‚o do artigo 156, sendo todos esses artigos mencionados do Projeto de
Lei Complementar do Plano Diretor. Colocados em votaƒ‚o, em primeiro turno, os
PROJETOS DE EMENDAS (MODIFICATIVAS E ADITIVAS) N€ 17 A 20, de autoria dos
vereadores Osvaldo Ferreira, “rika Tereza Coitinho Affonso e Lucia Helena Nader
Gonƒalves, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em
primeiro turno, o PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA N€ 21, de autoria do vereador
Osvaldo Ferreira, solicitou e fez uso da palavra: vereador Osvaldo Ferreira disse que esta
emenda modificativa busca a modificaƒ‚o do artigo 54, IV para consolidar um programa
de atendimento especial aos alunos oriundos de fam’lia afetiva emocionalmente inst„veis
e que sofrem distintas formas de viol‰ncia f’sica e moral e aos alunos com necessidades
especiais e portadores de defici‰ncia. Em aparte, vereadora “rika Tereza Coitinho
Affonso parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela autoria dessa emenda. Em aparte,
vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela
autoria dessa emenda. Colocado em votaƒ‚o, em primeiro turno, o PROJETO DE
EMENDA MODIFICATIVA N€ 21, de autoria do vereador Osvaldo Ferreira, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em primeiro turno, o PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N€ 02 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 – “Institui o Plano Diretor
Participativo do Munic’pio de BANANAL”, de autoria do Poder Executivo, solicitou e fez
uso da palavra: vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves novamente agradeceu a todos
que participaram das reuniŒes na fase elaboraƒ‚o do Plano Diretor de Bananal, inclusive
aqueles que se fazer presentes nesta Sess‚o ordin„ria e manifestou-se favor„vel Ž
aprovaƒ‚o deste importante Projeto de Lei para o Munic’pio de Bananal. Com a palavra
vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso tamb…m agradeceu a todos que participaram das
reuniŒes na fase elaboraƒ‚o do Plano Diretor de Bananal e disse ser favor„vel Ž
aprovaƒ‚o do Plano Diretor Participativo do Munic’pio de Bananal. Com a palavra
Vereador Luiz Cosme Martins De Souza disse ser favor„vel Ž aprovaƒ‚o do Plano Diretor
Participativo do Munic’pio de Bananal e tamb…m agradeceu a todos que participaram das
reuniŒes na fase elaboraƒ‚o do Plano Diretor de Bananal. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que o Plano Diretor do Munic’pio de Bananal … participativo, que …
uma lei que vai dirigir tudo o que ocorre no Munic’pio de Bananal, que s‚o 479 artigos,
que a Constituiƒ‚o Federal determina que haja um Plano Diretor no Munic’pio, que o
Plano Diretor abrange todas as Secretarias Municipais, que a populaƒ‚o de Bananal est„
de parab…ns, pois atrav…s de seus representantes, participou ainda mais que os prŠprios
vereadores na elaboraƒ‚o do Plano Diretor de Bananal e que espera que este Plano
Diretor do Munic’pio de Bananal seja levado a s…rio. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa agradeceu a todos que participaram das reuniŒes na fase
elaboraƒ‚o do Plano Diretor de Bananal e disse ser favor„vel Ž aprovaƒ‚o do Plano
Diretor Participativo do Munic’pio de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maur’cio
Coutinho tamb…m agradeceu a todos que participaram das reuniŒes na fase elaboraƒ‚o
do Plano Diretor de Bananal, disse ser favor„vel Ž aprovaƒ‚o do Plano Diretor
Participativo do Munic’pio de Bananal e comentou que participou de algumas dessas
reuniŒes. Em seguida, parabenizou a todos os vereadores que apresentaram emendas ao
Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor. Com a palavra vereador Jos… Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que tamb…m participou de algumas reuniŒes da fase
elaboraƒ‚o do Plano Diretor de Bananal e explicou a todos os presentes o que … um
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Plano Diretor e o que a populaƒ‚o dele pode esperar. Em aparte, vereadora Lucia Helena
Nader Gonƒalves parabenizou o Presidente da C†mara Municipal de Bananal, pela
conduƒ‚o dos trabalhos na fase de tramitaƒ‚o deste Projeto de Lei Complementar do
Plano Diretor no Munic’pio de Bananal, e agradeceu tamb…m aos demais funcion„rios
desta Casa pelo auxilio nestes trabalhos. Colocado em votaƒ‚o, em primeiro turno, o
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N€ 02 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 – “Institui o
Plano Diretor Participativo do Munic’pio de BANANAL”, de autoria do Poder Executivo, foi
o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o
Projeto de Emenda Ž Lei Org†nica Municipal n€ 02, de 11 de junho de 2014 – “altera o
artigo 25 da Lei Org†nica do Munic’pio de Bananal” (Autoria: Mesa Diretora), nenhum
vereador solicitou e fez uso da palavra. Colocado em votaƒ‚o, em segundo turno, o
Projeto de Emenda Ž Lei Org†nica Municipal n€ 02, de 11 de junho de 2014, 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 Osvaldo Ferreira comentou
brevemente sobre uma Moƒ‚o de Aplausos apresentada onde requer Ž mesa, ouvido o
plen„rio e dispensadas as formalidades regimentais, Moƒ‚o De Aplausos ao Jornal
JcNews Bananal pelo lanƒamento de sua Primeira Ediƒ‚o, na pessoa de seu Diretor Luiz
Fernando G. De Souza e de toda sua equipe, na pessoa de nossa Margarida Valente.
Nossa cidade vivia sedenta deste canal de divulgaƒ‚o e todos os participantes est‚o de
parab…ns, primeiro pela iniciativa, depois pelas brilhantes mat…rias que trouxe em sua
primeira ediƒ‚o, mostrando nossa histŠria nos braƒos e costumes de grandes
bananalenses das antigas geraƒŒes. Este trabalho … digno de reconhecimento por esta
casa legislativa, rogando que se prolongue para' sempre. Que esta moƒ‚o se faƒa constar
dos anais desta casa, como forma de reconhecimento deste Poder Legislativo e que seja
enviada Ž pessoa do Diretor Respons„vel e Senhora Margarida Valente, em nome de
toda equipe. Disse tamb…m que a Prefeitura Municipal de Bananal deve alterar o cŠdigo
Tribut„rio municipal visando as adequaƒŒes Ž Lei Complementar do Microempreendedor
Individual (MEI), que recebeu resposta do Executivo que estas alteraƒŒes ser‚o feitas em
breve. Disse que fica feliz com a aprovaƒ‚o do Plano Diretor participativo de Bananal, que
ser„ votado em breve o projeto de lei da LOA do Munic’pio de Bananal para o exerc’cio
de 2015, mas infelizmente o Munic’pio de Bananal possui muitas d’vidas. Com a palavra
vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos a
Equipe da Amovale, pela construƒ‚o de uma lixeira na altura do km 8 da SP-247, para
depŠsito de lixo em car„ter seletivo, garantindo desta forma a limpeza do local e
preservando o meio ambiente. Em seguida, comentou sobre a necessidade de se apurar
a quest‚o dos taxistas de Bananal, ressaltando que h„ um n•mero muito grande de
taxistas cadastrados, porem n‚o v‰ os mesmos em trabalhos pelas ruas do Munic’pio.
Por fim, agradeceu aos membros da Associaƒ‚o Amovale, pela presenƒa nesta Sess‚o
Ordin„ria. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves comentou
brevemente sobre a necessidade de se alterar a Lei Org†nica do munic’pio de Bananal
visando melhorar as parcerias que possam ser realizadas com a Sabesp e outras
parcerias com o objetivo de melhorar o desenvolvimento do Munic’pio. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa elogiou a Moƒ‚o de Aplausos ao Jornal
JcNews Bananal apresentada pelo vereador Osvaldo Ferreira. Ressaltou a necessidade
de se melhorar e reformar os jardins das Praƒas no centro da cidade. Comentou
brevemente sobre o falecimento do Senhor Luiz, conhecido como Luiz‚o, dizendo que o
mesmo era muito conhecido na cidade por seu trabalho realizado junto Ž sa•de, na
Unidade Mista de Sa•de de Bananal. Por fim, parabenizou e agradeceu aos membros da
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Associaƒ‚o Amovale, pela presenƒa nesta Sess‚o Ordin„ria. Com a palavra Vereador
Luiz Cosme Martins De Souza parabenizou o vereador ‘lvaro, por ter apresentado, na
Sess‚o passada, uma Moƒ‚o de Aplausos Ž Sr• Lucinha e demais funcion„rias das
escolas municipais de Bananal. Comentou brevemente sobre as queimadas que est‚o
sendo realizadas no munic’pio, pedindo a todos que denunciem estas queimadas. Por fim,
parabenizou a equipe de obras da Prefeitura municipal de Bananal pela realizaƒ‚o de
diversos serviƒos, dentre eles a limpeza geral realizada atr„s do Solar Aguiar Valim e a
reforma da calƒada na escola ZenŠbia. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que esteve no trecho final da Rodovia SP-247, onde est‚o sendo
realizadas as obras de recuperaƒ‚o pela empresa Souza Compec, que constatou que
este serviƒo n‚o est„ sendo feito com a qualidade que se esperava, que ir„ se informar se
este serviƒo est„ sendo realizado conforme o projeto e memorial descritivo. Comentou
brevemente sobre os falecimentos ocorridos recentemente, deixando seus sentimentos e
abraƒos aos familiares. Em relaƒ‚o Žs queimadas ocorridas no Munic’pio, sugeriu que se
aumentasse o n•mero de hidrantes pela cidade, principalmente no Centro HistŠrico.
Sugeriu tamb…m a instalaƒ‚o de c†meras de seguranƒa na Praƒa da Estaƒ‚o, para a
vigil†ncia da academia ao ar livre e da locomotiva Tereza Cristina, tendo em vista a
recente aƒ‚o de v†ndalos naqueles locais. Disse que espera que seja realizado o
campeonato Amador de Futebol em 2015, porque neste ano de 2014 provavelmente n‚o
ser„ realizado por questŒes financeiras do Poder Executivo. Parabenizou a todos os
envolvidos na elaboraƒ‚o e aprovaƒ‚o do Plano Diretor de Bananal. Com a palavra
vereador Luiz Mauricio Coutinho disse que recebeu resposta ao seu requerimento onde
solicitava limpeza na parte alta do Bairro da Palha, que o Poder Executivo executar„ esse
serviƒo e tamb…m promover„ a instalaƒ‚o de ponto de •nibus naquela localidade.
Comentou sobre a necessidade da criaƒ‚o de projetos sociais voltados aos idosos do
munic’pio de Bananal. Comentou tamb…m sobre o prec„rio estado de conservaƒ‚o dos
ve’culos oficiais da Secretaria de Sa•de do Munic’pio de Bananal, ressaltando a
necessidade de reforma, melhorias e manutenƒ‚o nestes ve’culos. Disse, ainda, que na
data de amanh‚ o Deputado estadual Padre Afonso estar„ no Munic’pio de Bananal para
tratar de assuntos referentes Ž campanha eleitoral. Parabenizou os agraciados por T’tulos
de Cidad‚o Bananalense e Diplomas da Ordem do M…rito Municipal, em Sess‚o Solene
realizada no ultimo dia 06 de setembro do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para
a prŠxima Sess‚o Ordin„ria dia 02 (dois) de outubro 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,
18 de setembro de 2014.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Jos… Eduardo Costa Gomes de Oliveira

1€ Secret„rio: __________________________________________
Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso

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