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

2• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 38 - 2014

ATA DA 38• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014. No
dia quatro do m…s de dezembro de dois mil e quatorze (04/12/2014), †s dezenove
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 Oitava
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, Robson do
Amaral Rodrigues, Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente) e Maria Aparecida
Souza da Costa (2• SecretŠria), •rika Tereza Coitinho Affonso (1• SecretŠria) 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: VEREADORA •RIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 176/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒ„es quanto … n‚o realizaƒ‚o da obra de calƒamento na rua Ayres
Ara†jo Azevedo; Requerimento n.€ 177/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒ„es quanto … n‚o instalaƒ‚o da Academia ao Ar Livre no bairro Vila Bom Jardim;
Moƒ‚o n.€ 209/2014= de aplausos, ao Grupo de Jovens da Pastoral da Juventude, do
Grupo da Renovaƒ‚o Carism‡tica da Igreja Catˆlica, pela realizaƒ‚o do encontro de
jovens no bairro Boa Esperanƒa, no dia 30/11/2014; Moƒ‚o n.€ 213/2014= de pesar, pelo
falecimento do “Sr. Fernando Taxista”; Moƒ‚o n.€ 214/2014= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Gerv‡sio do Nascimento; Moƒ‚o n.€ 215/2014= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Maur‹lio de Almeida; Indicaƒ‚o n.€ 225/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de limpeza geral no distrito de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 226/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, retirada das pequenas ‡rvores do canteiro central da
av. Bom Jesus, em frente … Unidade Mista de Sa†de; VEREADOR JOSE EDUARDO
COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 178/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒ„es sobre a fiscalizaƒ‚o com relaƒ‚o ao trŒnsito de bicicletas
sobre as praƒas p†blicas de Bananal; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.€ 179/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es
quanto aos custos totais para se manter a conduƒ‚o dos alunos universit‡rios de Bananal
at• as cidades de B. Mansa, Volta Redonda e Resende; Requerimento n.€ 180/2014=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒ„es quanto …s Emendas Parlamentares
visando serviƒos de pavimentaƒ‚o nas localidades: Chico Leme, Recanto Feliz e TimborŽ;
Requerimento n.€ 182/2014= solicita do Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Mussi,
Emendas Parlamentares a fim de beneficiar o munic‹pio de Bananal com uma Academia
ao Ar Livre e um ve‹culo para o setor de sa†de; Requerimento n.€ 184/2014= solicita da
SABESP, informaƒ„es quanto …s providŽncias que ser‚o tomadas com relaƒ‚o ao esgoto
no trecho que compreende desta a SP-247 at• o Conjunto Habitacional Pref. Washington
L C Bruno, nas Formigas; Indicaƒ‚o n.€ 227/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviƒos de limpeza geral em diversas ruas da Vila Bom Jardim, Morro do
Bruno e ainda no bairro Chico Leme; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES:
Requerimento n.€ 181/2014= solicita da Empresa Souza Compec Engenharia Ltda.,
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doaƒ‚o de piso para o Galp‚o da Serra da Bocaina, aonde s‚o realizadas as festas
tradicionais de Santo Reis, Santa Cruz e Dia das Crianƒas; Moƒ‚o n.€ 216/2014= de
aplausos, ao Exmo. Sr. Vereador Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira, pelos
relevantes trabalhos realizados frente a CŒmara Municipal da EstŒncia Tur‹stica de
Bananal no biŽnio 2013/2014; Indicaƒ‚o n.€ 229/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, construƒ‚o de suporte para guardar bicicleta nas praƒas Rubi‚o J†nior, Pedro
Ramos e D. Domiciana; V E R E A D O R Á L V A R O L U I Z N O G U E I R A R A M O S : Requerimento
n.€ 183/2014= solicita da SABESP, informaƒ„es do porque da retirada da torneira no
cemit•rio do alto; Indicaƒ‚o n.€ 230/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
retirada dos frutos (dilŽnia) das ‡rvores localizadas nas praƒas Rubi‚o J†nior e D.
Domiciana; Indicaƒ‚o n.€ 231/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
limpeza na rua Pedro Humberto Bruno; Indicaƒ‚o n.€ 232/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviƒos de reforma e manutenƒ‚o na passarela do bairro Niterˆi;
Indicaƒ‚o n.€ 233/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de limpeza
geral no distrito de Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€ 234/2014= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, retirada de pequenas ‡rvores do canteiro central da av. Bom Jesus,
em frente … Unidade Mista de Sa†de; V E R E A D O R L U I Z M A U R I C I O C O U T I N H O :
Requerimento n.€ 185/2014= solicita da Empresa VIVO S/A, instalaƒ‚o de telefone p†blico
(orelh‚o) no bairro rural “Fazendinha”, na Rod. •lvaro Brasil Filho; Moƒ‚o n.€ 210/2014=
de aplausos, ao Grupo de Jovens da Pastoral da Juventude e da Pastoral da Fam‹lia da
Igreja Catˆlica, pela realizaƒ‚o do Kairˆs na Quadra Poliesportiva do bairro Boa
Esperanƒa, no dia 30/11/2014; Indicaƒ‚o n.€ 235/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, poda de galhos de ‡rvores no bairro TimborŽ; Indicaƒ‚o n.€ 236/2014= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, troca de quadro de avisos de plantonista na Unidade
Mista de Sa†de; V E R E A D O R A M A R I A A P A R E C I D A S O U Z A D A C O S T A : Moƒ‚o n.€
211/2014= de aplausos e agradecimento a toda comunidade de Bananal, aos meus
amigos da CŒmara Municipal da EstŒncia Tur‹stica de Bananal e meus irm‚os da Igreja
Catˆlica; V E R E A D O R A L Ú C I A H E L E N A N A D E R G O N Ç A L V E S : Moƒ‚o n.€ 212/2014=
de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Luiza Pastor Belfort de Matos; Indicaƒ‚o n.€
224/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutor de velocidade
na rua Ernani Graƒa; Indicaƒ‚o n.€ 228/2014= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviƒos de vistoria no telhado da antiga Santa Casa. Quando da discuss‚o dos
requerimentos e das moƒ„es apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o,
solicitou e fez uso da palavra: Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso iniciou seus
coment‡rios desejando uma boa sa†de e recuperaƒ‚o ao funcion‡rio da CŒmara, Sr.
Rafael, que passou por uma cirurgia recentemente. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a EXMA. SRA.
PREFEITA MUNICIPAL, MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, solicitando
informaƒ„es quanto … n‚o realizaƒ‚o da obra de calƒamento, at• o presente momento, na
Rua Ayres Ara†jo Azevedo, no Bairro Recanto Feliz. A quest‚o acima • pelo fato de os
moradores estarem reclamando a muitos anos do descaso da Prefeitura Municipal de
Bananal em relaƒ‚o ao referido Bairro, que sofre com a baixa infraestrutura p†blica,
principalmente com a falta de calƒamento na rua mencionada. Qual seria o motivo?
Comentou tamb•m sobre um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL, MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA
BRUNO, solicitando informaƒ„es quanto … n‚o instalaƒ‚o da academia ao ar livre no
Bairro Vila Bom Jardim. A quest‚o acima • pelo fato de que os equipamentos desta
academia ao ar livre j‡ chegaram ao Munic‹pio de Bananal e est‚o depositados em um
galp‚o da Prefeitura Municipal de Bananal, conhecido como “barrac‚o”, onde os mesmos
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est‚o armazenados a cerca de um mŽs, sendo que j‡ poderiam estar instalados no Bairro
Vila Bom Jardim e servindo … populaƒ‚o. Qual seria o motivo da demora na instalaƒ‚o
destes equipamentos no referido Bairro? Disse tamb•m que apresentou uma MO‘’O DE
APLAUSOS ao grupo de jovens da Pastoral da Juventude, do Grupo da Renovaƒ‚o
Carism‡tica da Igreja Catˆlica, pela realizaƒ‚o do encontro de jovens no Bairro Boa
esperanƒa, ocorrido no †ltimo dia 30 (trinta) de novembro do corrente ano. Evangelizar •
mostrar os braƒos abertos de Jesus na cruz, que diz: "Eu fiz tudo isso por vocŽ". • isso
que realmente transforma o coraƒ‚o e nos leva … experiŽncia de uma vida nova.
Evangelizar • acender uma luz. Mas como se acende esta luz? Mostrando a verdade.
Que verdade? A verdade de uma pessoa, a verdade que • Jesus: "Eu sou o caminho, a
verdade e a vida". Evangelizar n‚o • abrir as portas do inferno para os pecadores, mas
declarar o amor de Deus a cada pessoa, para que esse amor leve … convers‚o. • mostrar
o rosto da Igreja: rosto da misericˆrdia e do respeito, rosto da bondade e do acolhimento,
rosto daquela que • M‚e e Mestra. Porque evangelizar • curar as feridas com o amor de
Deus. Parab•ns a todos vocŽs, jovens da Pastoral da Juventude de Bananal, por este
maravilhoso ato de evangelizaƒ‚o em nosso Munic‹pio de Bananal. Disse tamb•m que
apresentou uma “MO‘’O DE PESAR”, pelo falecimento do “SR. FERNANDO TAXISTA”,
ocorrido recentemente. A morte n‚o • a maior perda da vida. A maior perda da vida • o
que morre dentro de nˆs enquanto vivemos. Por isso ele sempre ser‡ lembrado, pois
aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nˆs. Comentou tamb•m
brevemente sobre uma “MO‘’O DE PESAR” apresentada pelo falecimento do “SR.
GERV•SIO DO NASCIMENTO”, ocorrido recentemente. Por fim, disse que apresentou
uma “MO‘’O DE PESAR”, pelo falecimento do “SR. MAUR“LIO DE ALMEIDA”, ocorrido
recentemente. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
apresentou um requerimento … Empresa Souza Compec Engenharia solicitando desta
empresa a doaƒ‚o do piso do galp‚o da Serra da Bocaina, onde s‚o realizadas as festas
tradicionais de santo reis e festa de santa cruz e tamb•m do dia das crianƒas. Em
seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos ao Vereador Jos• Eduardo Costa
Gomes de Oliveira, pelos relevantes trabalhos prestados … frente da PresidŽncia da
CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o
em que pede … Prefeitura Municipal de Bananal a construƒ‚o de suportes para guardar
bicicletas nas praƒas municipais. Disse que foi um ano de muitos trabalhos, reuni„es e
desejou um feliz Natal a todos. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
parabenizou o Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira, pelos relevantes
trabalhos prestados … frente da PresidŽncia da CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014.
Parabenizou o Vereador Robson do Amaral Rodrigues pela indicaƒ‚o em que pede …
Prefeitura Municipal de Bananal a construƒ‚o de suportes para guardar bicicletas nas
praƒas municipais. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas Jos• Guedes Guarizzi,
solicitando informaƒ„es quanto …s providŽncias que ser‚o tomadas pela SABESP com
relaƒ‚o ao trecho que compreende desde as proximidades do Hotel Fazenda Casa
Grande, na SP-247 at• o Conjunto Habitacional Pref. Washington Luiz Carvalho Bruno,
nas Formigas, trecho este que n‚o conta com os serviƒos de esgoto, contando apenas
com o fornecimento de ‡gua, inclusive o prˆprio Conjunto. Disse tamb•m que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a EXMA. SRA.
PREFEITA MUNICIPAL, MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, solicitando
informaƒ„es quanto …s Emendas Parlamentares que se destinar‚o aos serviƒos de
pavimentaƒ‚o nas seguintes localidades: CHICO LEME, RECANTO FELIZ e TIMBOR”.
Os recursos destas Emendas j‡ est‚o dispon‹veis? Se n‚o, tem alguma previs‚o ou
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pendŽncia por parte do Poder Executivo? Que apresentou um requerimento onde solicita,
nos termos regimentais, seja oficiada a EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL, MIRIAN
FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, solicitando informaƒ„es quanto aos custos totais para
se manter a conduƒ‚o dos alunos universit‡rios, de Bananal at• as cidades de: Barra
Mansa, Volta Redonda e Resende, todas no estado do Rio de Janeiro. Quais os custos
totais com a manutenƒ‚o do •nibus, combust‹vel, funcion‡rios, inclusive com suas horasextras e adicionais noturnos. Disse tamb•m que apresentou um requerimento, onde
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao EXMO. SR. DEPUTADO FEDERAL
GUILHERME MUSSI, solicitando Emendas Parlamentares com a finalidade de beneficiar
o distrito de Rancho Grande, em Bananal, com uma ACADEMIA AO AR LIVRE e um
VE“CULO com 16 lugares, a fim de atender o setor da SA–DE MUNICIPAL, para o
transporte de pacientes at• a cidade de Taubat•-SP, para realizaƒ‚o de sess„es de
quimioterapia e radioterapia. Por fim, disse que apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita, a
Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos de
limpeza geral, com capina e roƒada nos locais descritos abaixo: No bairro Vila Bom
Jardim, nas ruas Jos• Andr• Valiante, Octaviano Vani, Antonio Gerv‡sio do Nascimento e
Vicente de Paula Valiante; No bairro Vila Bom Jardim, no “Morro do Bruno”, em toda sua
extens‚o; No bairro Chico Leme, em toda sua extens‚o. Como sugest‚o, Vossa
ExcelŽncia poderia solicitar do setor competente, para que disponibilize v‡rios
funcion‡rios para atender apenas um local, e somente depois de limpo, passar para um
prˆximo local. Com isso creio que o problema de limpeza se resolva. Com a palavra
vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas Jos• Guedes Guarizzi,
solicitando informaƒ„es do porque da retirada da torneira, que disponibilizada ‡gua da
SABESP, no Cemit•rio do Alto. Tal questionamento se deve a diversas reclamaƒ„es de
v‡rios mun‹cipes, pois a torneira era utilizada por trabalhadores no prˆprio cemit•rio. Em
seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita, … Excelent‹ssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se retirar os frutos das ‡rvores localizadas na
Praƒa Rubi‚o Junior e Praƒa D. Domiciana, causando transtornos aos condutores de
ve‹culos e pedestres, que correm risco todas as vezes que transitam embaixo destas
‡rvores, que tŽm esses frutos n‚o comest‹veis, que s‚o muito pesados, e podem sem
d†vida alguma, causar s•rios acidentes, at• mesmo fatais. Comentou tamb•m que
apresentou uma indicaƒ‚o onde requer … Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para
a necessidade de se realizar serviƒos de limpeza na Rua Pedro Humberto Bruno, com
capinas e varreduras e ainda retirada de lixos, como por exemplo: galhos de ‡rvores e
folhas secas. Uma outra indicaƒ‚o onde solicita da Excelent‹ssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos de reforma e manutenƒ‚o na
Passarela do Bairro Niterˆi, pois a mesma est‡ oferecendo perigo aos moradores daquela
localidade, contendo muitas ferrugens, al•m de estar deteriorando sua estrutura, devido
aos efeitos do tempo. Em seguida, teceu breves coment‡rios sobre uma indicaƒ‚o em
que solicita da Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
realizar serviƒos de limpeza geral no Distrito do Rancho Grande, com podas de ‡rvores …s
margens da rodovia SP-68 e retirada de mato muito alto nas ruas, pois a reclamaƒ‚o dos
moradores • muito grande. Que apresentou uma indicaƒ‚o onde solicita da
Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade URGENTE de se retirar
as pequenas ‡rvores do canteiro central da av. Bom Jesus, em frente … Unidade Mista de
Sa†de, onde d‡ acesso a Rua Manoel Valentim Bastos, pois as mesmas est‚o causando
v‡rios acidentes, por atrapalhar a vis‚o dos motoristas. Sugiro a retirada das ‡rvores para
replantio em outro lugar, pensando desta forma no meio ambiente e ainda resolvendo o
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problema dos acidentes. Desejou um Feliz Natal a todos. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa desejou uma boa sa†de e recuperaƒ‚o ao funcion‡rio da
CŒmara, Sr. Rafael, que passou por uma cirurgia recentemente. Parabenizou Vereador
Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira, pelos relevantes trabalhos prestados … frente da
PresidŽncia da CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014, lembrou os falecimentos ocorridos
recentemente e desejou um Feliz Natal a todos. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira
iniciou suas palavras comentando que esta • a †ltima Sess‚o de 2014, que foram
discutidos in†meros projetos de lei, Plano Diretor, reforma do Regimento Interno,
parabenizou Vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira, pelos relevantes trabalhos
prestados … frente da PresidŽncia da CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014 e a Mesa
Diretora. Que concorda com o vereador Martins sobre a necessidade de calƒamento no
Bairro Chico Leme. Que ficou acertado em reuni‚o com a Prefeita Municipal que o •nibus
escolar para a UBM continuar‡ a ser fornecido para os estudantes, mas que a conduƒ‚o
escolar para Volta Redonda e Resende ser‡ cortada, o que n‚o concorda, tendo em vista
que a PEC 19/2010 mudar‡ o artigo 6€ da CF, incluindo a educaƒ‚o como direito social.
Desejou uma boa sa†de e recuperaƒ‚o ao funcion‡rio da CŒmara, Sr. Rafael, que passou
por uma cirurgia recentemente e um feliz Natal a todos. Com a palavra Vereadora L†cia
Helena Nader Gonƒalves iniciou comentando sobre uma indicaƒ‚o apresentada em que
solicita, a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviƒos de vistoria no telhado da antiga Santa Casa, onde funcionam atualmente setores
da Prefeitura Municipal de Bananal, pois • vis‹vel que o seu telhado est‡ rebaixado,
apresentando desta forma poss‹veis danificaƒ„es na estrutura de seu telhado. Vale
ressaltar que j‡ existe um projeto que visa … reforma do pr•dio, no entanto • importante
esta vistoria, para que acidentes n‚o aconteƒam. Em seguida, disse que apresentou uma
indicaƒ‚o em que solicita a Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na rua ERNANI
GRA‘A, nas proximidades da residŽncia da Sra.Eli Cobra, pois em maioria, os ve‹culos
que transitam por ali, passam em alta velocidade no local, causando s•rios riscos aos
pedestres que por ali transitam e moram. Desejou uma boa sa†de e recuperaƒ‚o ao
funcion‡rio da CŒmara, Sr. Rafael, que passou por uma cirurgia recentemente. Comentou
brevemente sobre os falecimentos ocorridos recentemente e parabenizou o Vereador
Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira, pelos relevantes trabalhos prestados … frente da
PresidŽncia da CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014. Disse que apresentou uma
indicaƒ‚o solicitando da Prefeitura Municipal de Bananal uma limpeza geral em Rancho
Grande. Disse que as Praƒas municipais est‚o precisando de melhorias na iluminaƒ‚o,
tendo em vista o Natal que se aproxima e a visitaƒ‚o de turistas em nosso Munic‹pio.
Disse que no prˆximo ano a carreta do turismo vir‡ para Bananal para realizar o
treinamento aos interessados e que a favor da manutenƒ‚o do transporte escolar aos
alunos universit‡rios de Bananal que estudam nos Munic‹pios vizinhos. Com a palavra
vereador Luiz Maur‹cio Coutinho desejou uma boa sa†de e recuperaƒ‚o ao funcion‡rio da
CŒmara, Sr. Rafael, que passou por uma cirurgia recentemente. Em seguida, disse que
apresentou uma MO‘’O DE APLAUSOS ao grupo de jovens da Pastoral da Juventude e
da Pastoral da Fam‹lia da Igreja Catˆlica, pela realizaƒ‚o do Kairˆs na Quadra
Poliesportiva do Bairro Boa Esperanƒa, ocorrido no †ltimo dia 30 (trinta) de novembro do
corrente ano. Parab•ns a todos vocŽs, jovens da Pastoral da Juventude de Bananal, por
este maravilhoso ato de evangelizaƒ‚o em nosso Munic‹pio de Bananal, em especial aos
organizadores deste encontro: Marcela Nemetala, Rodrigo Leite e Alison Silva. Em
seguida, disse que apresentou um requerimento onde solicita, nos termos regimentais,
seja oficiada a EMPRESA VIVO S/A, concession‡ria de telefonia fixa em nosso Munic‹pio,
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solicitando a possibilidade da instalaƒ‚o de um telefone p†blico (orelh‚o) no bairro rural
prˆximo … “Fazendinha”, na Rodovia •lvaro Brasil Filho. A quest‚o acima • pelo fato de
que a comunidade do Bairro Rural prˆximo … Fazendinha, mais precisamente os
moradores das adjacŽncias daquela localidade, vieram at• … nossa presenƒa para
reivindicar a instalaƒ‚o de um aparelho telef•nico p†blico (orelh‚o) nas imediaƒ„es do
local onde moram. Atualmente os moradores do referido local tŽm dificuldade em realizar
ligaƒ„es telef•nicas, pois o sinal de celular • muito baixo, eles precisam subir em morros
e em partes altas do Bairro rural para tentar utilizar seus celulares e a instalaƒ‚o de um
telefone p†blico (orelh‚o) ajudaria bastante os moradores, principalmente para realizar
ligaƒ„es de emergŽncia para ambulŒncia, policia, etc. Disse que apresentou uma
indicaƒ‚o solicitando da Excelent‹ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade
de se realizar a poda de galhos de ‡rvore no Bairro TimborŽ, prˆximo … residŽncia da Sr—
Nancy. Comentou tamb•m sobre uma indicaƒ‚o onde solicita da Excelent‹ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar a troca do quadro de aviso de
plantonista, que fica no Setor de Recepƒ‚o da Unidade Mista de Sa†de. Este quadro de
aviso de plantonista • utilizado para colocar os nomes dos m•dicos plantonistas e j‡ est‡
no referido local a muito tempo, apresentando borr„es na hora de apagar o que est‡
escrito, dificultando a visibilidade e a leitura. Em seguida, parabenizou o Vereador Jos•
Eduardo Costa Gomes de Oliveira, pelos relevantes trabalhos prestados … frente da
PresidŽncia da CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014. Disse que concorda com os
questionamentos feitos pelos demais vereadores com relaƒ‚o … necessidade de
calƒamento em algumas ruas do Munic‹pio. Deixou seus sentimentos …s fam‹lias dos
falecidos recentemente. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira
disse que apresentou um requerimento onde solicita da Prefeitura Municipal da EstŒncia
Tur‹stica de Bananal informaƒ„es quanto … fiscalizaƒ‚o com relaƒ‚o ao trŒnsito de
bicicletas sobre as praƒas p†blicas de Bananal. Em seguida, disse: "Prezados colegas
vereadores e cidad‚os que acompanham esta sess‚o da CŒmara pela internet e pela
R‡dio Comunit‡ria EstŒncia FM. Esta • a †ltima sess‚o ordin‡ria do BiŽnio 2013-2014, ao
qual tive a honra de servir ao Poder Legislativo de nossa cidade na condiƒ‚o de
Presidente da CŒmara. Chego ao t•rmino de meu mandato como Presidente com a
satisfaƒ‚o do dever cumprido e com a convicƒ‚o de tŽ-lo exercido com honra,
transparŽncia e austeridade. Ao longo destes 2 anos sempre direcionei minha conduta
seguindo rigorosamente o Regimento Interno desta Casa de Leis e a Lei OrgŒnica do
nosso Munic‹pio. Contando com o apoio irrestrito de meus pares, obtive grande Žxito nas
metas e princ‹pios de moralidade que certamente ser‚o a marca de minha gest‚o … frente
da CŒmara Municipal. Tive a honra de presidir a Casa num momento marcante de nossa
histˆria, com a votaƒ‚o de leis important‹ssimas para o progresso de Bananal. Ao mesmo
tempo, normatizamos os procedimentos internos para melhor eficiŽncia nos trabalhos,
seja garantindo um assessoramento abrangente aos vereadores sobre v‡rios temas
relevantes, seja no suporte aos funcion‡rios para exercerem plenamente suas funƒ„es.
Sempre que poss‹vel, valorizando-os pela eficiŽncia e zelo com as quest„es p†blicas.
Nestes 700 dias de trabalho, executamos v‡rias miss„es e tarefas, dentre as quais
considero oportuno destacar: ECONOMIA NOS GASTOS COM COMBUST“VEL. Logo ao
assumir, efetuamos uma s•rie de levantamentos administrativos e financeiros para
servirem de base para o nosso plano de trabalho. Dentre eles estavam os principais
apontamentos do Tribunal de Contas do Estado nas auditorias efetuadas em legislaturas
anteriores. O apontamento mais s•rio e com repetidas ocorrŽncias, estava relacionado ao
gasto com combust‹vel. Para erradicar o problema decidimos adotar duas medidas
imprescind‹veis: 1—) reduƒ‚o do valor orƒado na despesa anual desde o processo de
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licitaƒ‚o, e 2—) providŽncia normativa mais rigorosa na utilizaƒ‚o do ve‹culo oficial da
CŒmara. Assim, logo de cara efetuamos um corte de 36,4% no valor da licitaƒ‚o de
combust‹vel, reduzindo de R$ 44.500,00 orƒado em 2012 para R$ 28.300,00 em 2013. A
normatizaƒ‚o nas viagens do ve‹culo oficial contribuiu ainda mais para economizar o
dinheiro p†blico da CŒmara. Desde ent‚o, as medidas foram mantidas, permitindo …
CŒmara alcanƒar n†meros expressivos no transcorrer destes †ltimos dois anos.
Gastamos R$ 7.800,00 em todo o ano de 2013. Em 2014, chegaremos a cerca de R$
8.000,00. Sendo assim, a CŒmara de Bananal ter‡ um gasto m•dio mensal de apenas R$
1.300,00 neste biŽnio. Gastamos em dois anos, menos do que se gastava antes em seis
meses. REDU‘’O NAS DESPESAS COM TELEFONES. Da mesma forma, conseguimos
expressiva economia em outro item que era alvo de seguidos apontamentos do Tribunal
de Contas nos anos recentes: as despesas com telefones fixos e celulares. Somando
2013 e 2014, a CŒmara gastou cerca de R$ 3 mil a menos do que gastava em apenas um
ano. Mantendo a escala comparativa, de 2012 para 2013 a reduƒ‚o de gastos com as 4
linhas de telefones fixos da CŒmara foi de 43,15%. Em 2014, a despesa foi reduzida em
mais 31,15%. A despesa com telefones celulares caiu 61% de 2012 para 2013 e outros
59% em 2014. Em dois anos a reduƒ‚o de gastos foi de 83%. OBRAS INTERNAS E
AQUISI‘’O DE EQUIPAMENTOS. O impacto dessa gest‚o com austeridade resultou em
conquistas expressivas. Permitiu que adquir‹ssemos um carro 0 Km para a CŒmara, ao
mesmo tempo em que pudemos doar o ve‹culo at• ent‚o utilizado para setor de sa†de da
Prefeitura. Tamb•m permitiu a antecipaƒ‚o da devoluƒ‚o do duod•cimo para que a
Prefeitura tivesse recursos para realizar o campeonato municipal de futebol em 2013.
Al•m disso, tivemos recursos para promover obras que remodelaram o ambiente de
trabalho na CŒmara, otimizando os serviƒos com mais espaƒo e equipamentos.
Constru‹mos uma nova copa/cozinha e abrimos espaƒo para o remanejamento dos
vereadores para uma sala maior e rec•m reformada. Isso tamb•m permitiu a
disponibilizaƒ‚o de uma sala exclusiva para a Procuradoria Jur‹dica da CŒmara e uma
sala para a Assessoria da PresidŽncia. Toda essa reformulaƒ‚o foi acompanhada de
novos mobili‡rios (mesas, cadeiras e arm‡rios de escritˆrio) e equipamentos de
inform‡tica, dentre os quais, trŽs novos computadores e um notebook. REALIZA‘’O DO
CONCURSO P–BLICO E EFETIVA‘’O DOS NOVOS FUNCION•RIOS. Ao entrarmos
em 2013 tivemos a incumbŽncia de realizar o Concurso P†blico para provimento de 3
cargos efetivos e 1 cargo no cadastro de reserva para o Quadro de Pessoal da CŒmara.
O Concurso, cujo procedimento foi iniciado no biŽnio anterior (2011-2012), teve as provas
adiadas para fevereiro de 2013. Nossa primeira intervenƒ‚o foi afastar qualquer d†vida
sobre a lisura do processo. Realizamos as provas com a fiscalizaƒ‚o in loco da Comiss‚o
do Concurso nomeada para este fim, tendo convidado tamb•m o Minist•rio P†blico e uma
representante da OAB de Bananal para acompanhar as provas. As provas transcorreram
sem qualquer tipo de problema. Em seguida, foram obedecidos estritamente os prazos de
recursos para contestaƒ‚o das respostas e do prˆprio resultado do concurso. Todos os
recursos interpostos foram aceitos e analisados. Sem qualquer contestaƒ‚o, no primeiro
dia †til do mŽs de abril de 2013 homologamos o resultado final do concurso e demos
in‹cio aos trŒmites para a nomeaƒ‚o e posse dos aprovados. Desde ent‚o a CŒmara
passou a contar com um Diretor de Secretaria, um Consultor Jur‹dico e uma Contadora.
COMUNICA‘’O. No campo da Comunicaƒ‚o avanƒamos bastante ao resgatar as
transmiss„es ao vivo das sess„es ordin‡rias pela r‡dio comunit‡ria. Apˆs a criaƒ‚o
espec‹fica da Assessoria de Imprensa, reformulamos o Blog da CŒmara com um design
mais interativo. Tornamos realidade um projeto que se transformou num grande sucesso
de audiŽncia ao colocamos no ar o Programa de r‡dio, Informativo CŒmara. Um
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verdadeiro jornal repercutindo tudo o que acontece no legislativo, tendo como destaque,
os pronunciamentos dos vereadores em plen‡rio. Desta forma, pudemos divulgar
amplamente uma variedade de temas e projetos relevantes que conduzimos neste
per‹odo histˆrico: a tramitaƒ‚o do Plano Diretor Participativo, o Plano de Carreira do
Magist•rio, o Plano Plurianual e as Leis Orƒament‡rias, o irrestrito apoio ao minucioso
trabalho de reforma do Regimento Interno da CŒmara, a realizaƒ‚o de dezenas de
AudiŽncias P†blicas, o julgamento das contas de 6 exerc‹cios financeiros da Prefeitura,
oriundos do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo. Tamb•m pudemos consolidar a
parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, possibilitando a realizaƒ‚o de audiŽncias
trabalhistas em nossas instalaƒ„es e renovamos o programa de estagi‡rios na parceria
com o CIEE. INSTALA‘’O DA COMISS’O DE CONTROLE INTERNO. Outra marca que
deixamos foi a instalaƒ‚o da Comiss‚o de Controle Interno da CŒmara, onde nossos
servidores do Quadro Efetivo, passam a atuar como guardi„es dos bens e dos
procedimentos internos da Casa de Leis, coroando dessa forma, todo o processo de
transparŽncia que certamente balizar‡ a CŒmara de Bananal nas prˆximas d•cadas. Por
tudo isso, meus prezados colegas, sinto-me realizado em poder contribuir efetivamente
para o fortalecimento do Poder Legislativo. AGRADECIMENTOS. Por fim, sˆ me cabe
agora tecer uma s•rie de agradecimentos. Aos meus Assessores da PresidŽncia - Dr.
Tadeu, Dr. Flaviano e Ricardo -, que foram imprescind‹veis e incans‡veis na conduƒ‚o
das AudiŽncias P†blicas, na tramitaƒ‚o dos Projetos, nas emendas … Lei OrgŒnica, nos
trabalhos das Comiss„es Permanentes, e na divulgaƒ‚o dos atos legislativos. Agradeƒo
em especial a esses meus trŽs assessores n‚o apenas por terem correspondido … nossa
confianƒa, mas, sobretudo por terem contribu‹do com seus conhecimentos e experiŽncias
num momento de renovaƒ‚o do Quadro efetivo, sempre orientando, quando solicitados,
os novos funcion‡rios que entraram na CŒmara. Agradeƒo igualmente aos servidores
efetivos - Vilma, Rafael, Elton, Cristiane, Dr. Fl‡vio, Brasilino e Soelias -, que mais uma
vez se mostraram eficientes, prestativos e parceiros em todos os momentos. Meus
melhores agradecimentos tamb•m …s estagi‡rias Ana R†bia, Carol, Brenda e Gislaine,
sempre dispostas e sol‹citas. Agradeƒo ao meu vice presidente, vereador Luiz Maur‹cio,
pela postura leal, pela conduta irrepreens‹vel, … altura de seu cargo, sempre aberto ao
di‡logo e em compartilhar as responsabilidades que nos couberam. ˜ vereadora •rika,
minha 1— Secret‡ria, e … vereadora Mari‹nha, 2— Secret‡ria da Mesa Diretora, agradeƒo
por desempenharem t‚o bem as suas respectivas funƒ„es. Aos vereadores •lvaro, L†cia,
Martins, Osvaldo e Robinho, agradeƒo por tamb•m fazerem parte dessas conquistas, pois
elas devem ser um Žxito institucional compartilhado por todos nˆs, pois sem o apoio de
todos nada disso teria sido poss‹vel. Por fim, agradeƒo … minha fam‹lia e a todos aqueles
que, nestes dois anos, souberam compreender o papel institucional que nos coube neste
dif‹cil momento do munic‹pio. Como Chefe de um dos Poderes Municipais, tive a
responsabilidade de priorizar a harmonia entre esses Poderes para que imperasse o bem
comum, visando a superaƒ‚o da grave crise administrativa que at• hoje • refletida no
munic‹pio. Despeƒo-me da PresidŽncia desta Casa de Leis sem, no entanto abdicar
desses princ‹pios e valores. Na continuidade do mandato de vereador, irei sempre
contribuir e lutar por tudo o que pode haver de melhor para Bananal e seus cidad‚os.
Muito Obrigado a todos". Colocados em votaƒ‚o os requerimentos e moƒ„es, foram
aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra,
determinou o Senhor Presidente que se passasse para a ORDEM DO DIA. Por consenso
dos Srs. (as) Vereadores (as), foi dispensada a chamada regimental. Em seguida foi feita
a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou: Projeto de Emenda
Modificativa n€ 01 ao Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014 (autoria: vereadora
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L†cia Helena Nader Gonƒalves); Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014 –
disp„e sobre a Lei Orƒament‡ria Anual (LOA), exerc‹cio 2015; Projeto de Decreto
Legislativo n€ 031, de 03 de novembro de 2014 (Autoria: vereador Luiz Cosme Martins de
Souza) – disp„e sobre a concess‚o de Diploma da Ordem do M•rito Municipal … senhora
L†cia Helena Nader Gonƒalves. Ato cont‹nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o
requerimento de urgŽncia especial apresentado para a inclus‚o na Ordem do Dia do
Projeto de Lei n€ 42, de 14 de novembro de 2014 – “Altera a redaƒ‚o do ™2€ do artigo 6€,
artigo 41 e anexos I, II e IV da Lei n€ 137, de 06 de outubro de 2014, e d‡ outras
providŽncias”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
nomeada a vereadora L†cia Helena Nader Gonƒalves como relatora especial deste
Projeto de Lei que entrou na Pauta como urgŽncia especial, sendo suspensa a Sess‚o
Ordin‡ria por 10 (dez) minutos para a emiss‚o de Parecer pela Relatora Especial.
Retomando a Sess‚o, foi colocado em votaƒ‚o o pedido de destaque do artigo 2€ do
Projeto de Lei n€ 42, de 14 de novembro de 2014, apresentado pela vereadora L†cia
Helena Nader Gonƒalves, sendo este pedido aprovado por unanimidade. Posteriormente,
o Presidente colocou em discuss‚o somente o artigo 2€ do Projeto de Lei n€ 42, de 14 de
novembro de 2014, que foi destacado do referido Projeto atrav•s do pedido apresentado
pela vereadora L†cia Helena Nader Gonƒalves, sendo que nenhum vereador fez uso da
palavra nesse momento. Colocado em votaƒ‚o somente o artigo 2€ do Projeto de Lei n€
42, de 14 de novembro de 2014, foi o mesmo rejeitado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 42, de 14 de novembro de 2014 – “Altera a redaƒ‚o do ™2€
do artigo 6€, artigo 41 e anexos I, II e IV da Lei n€ 137, de 06 de outubro de 2014, e d‡
outras providŽncias” (sem seu artigo 2€ que foi rejeitado em uma votaƒ‚o em destaque),
solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves disse que este
Projeto de Lei tem v‡rios artigos, que os vereadores j‡ suprimiram o artigo 2€ porque ele
n‚o dava oportunidade de garantir direitos aos professores readaptados, conforme a Lei
que j‡ foi aprovada. Em seguida, leu a fundamentaƒ‚o do Parecer Jur‹dico e disse que
este Projeto de Lei em discuss‚o • constitucional, que foi feita uma reuni‚o com o
Jur‹dico e com as Comiss„es para se decidir colocar em votaƒ‚o este Projeto de Lei em
discuss‚o, mas que todos concordaram em rejeitar o artigo 2€, para que n‚o ficasse um
Projeto de Lei que prejudicasse os professores que viesse a adoecer, posteriormente …
aprovaƒ‚o desta proposiƒ‚o. Com a palavra Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
disse que os professores readaptados perderiam v‡rios benef‹cios do magist•rio caso
este projeto de lei viesse a ser aprovado com o artigo 2€, por isso disse que foi contra o
artigo 2€ mas • favor‡vel … aprovaƒ‚o da proposiƒ‚o em discuss‚o, sem o artigo 2€. Com
a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que neste Projeto de Lei em discuss‚o os
professores readaptados seriam prejudicados com a manutenƒ‚o do artigo 2€, pois os
professores readaptados devem ter os mesmos direitos daqueles que desempenham
suas funƒ„es na sala de aula. Disse que espera que esta quest‚o venha a ser tratada por
um projeto de lei espec‹fico, que com esta votaƒ‚o, os professores que se encaixarem
nesta situaƒ‚o, poder‚o fazer concurso p†blico, que sˆ se aplica a novos professores que
ingressarem por concurso p†blico. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
parabenizou a professora Lilian, que graƒas a sua perseveranƒa podemos realizar esta
votaƒ‚o na data de hoje e que somente os m•dicos podem readaptar o professor. Com a
palavra vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos tamb•m parabenizou a professora Lilian e
a professora Rosane por terem procurado os vereadores e … D— Fabiana, por ter
apresentado a presente proposiƒ‚o. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€ 42, de 14
de novembro de 2014 – “Altera a redaƒ‚o do ™2€ do artigo 6€, artigo 41 e anexos I, II e IV
da Lei n€ 137, de 06 de outubro de 2014, e d‡ outras providŽncias”, foi o mesmo aprovado
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por unanimidade. Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o Projeto de Emenda
Modificativa n€ 01 ao Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014, de autoria da
vereadora L†cia Helena Nader Gonƒalves, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora L†cia
Helena Nader Gonƒalves disse que esta emenda visa a reduƒ‚o do percentual m‡ximo de
abertura de cr•ditos adicionais especiais no orƒamento do Executivo, dos atuais 20% para
15%, buscando a adequaƒ‚o aos ditames do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo,
que recomenda que este percentual fique em torno de 11 a 12%. Disse que na LOA de
2013 conseguiu, atrav•s de emenda de sua autoria, baixar o percentual para 20%, que foi
poss‹vel fiscalizar melhor as aƒ„es do Prefeito e que, por isso, neste ano sua emenda
pretende a reduƒ‚o para 15%. Colocado em votaƒ‚o, em segundo turno, o Projeto de
Emenda Modificativa n€ 01 ao Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014, de autoria
da vereadora L†cia Helena Nader Gonƒalves, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Colocado em discuss‚o, em segundo turno, o Projeto de Lei n€ 30-A, de 29 de agosto de
2014 – disp„e sobre a Lei Orƒament‡ria Anual (LOA), exerc‹cio 2015, nenhum vereador
solicitou e fez uso da palavra. Colocado em votaƒ‚o, em segundo turno, o Projeto de Lei
n€ 30-A, de 29 de agosto de 2014 – disp„e sobre a Lei Orƒament‡ria Anual (LOA),
exerc‹cio 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto
de Decreto Legislativo n€ 031, de 03 de novembro de 2014, de autoria do Vereador Luiz
Cosme Martins de Souza – “disp„e sobre a concess‚o de Diploma da Ordem do M•rito
Municipal … senhora L†cia Helena Nader Gonƒalves”, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza leu, na ‹ntegra, a justificativa do Projeto e pediu a
aprovaƒ‚o aos demais vereadores. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira parabenizou
o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa. Disse que convive h‡ muito
tempo com a vereadora L†cia Nader, na pol‹tica, no trabalho e na divers‚o, que a
vereadora tem a pol‹tica no sangue, trabalha pelo povo, que fica satisfeito em votar neste
Projeto. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues parabenizou o Vereador
Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa. Disse que a vereadora L†cia Nader • uma
pessoa pela qual sua fam‹lia tem um carinho enorme, que • de fam‹lia tradicional na
pol‹tica, que sempre trabalhou para a Prefeitura Municipal de Bananal, lutou muito pelo
turismo e • merecedora desta homenagem. Com a palavra vereador Luiz Maur‹cio
Coutinho parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa. Disse que
conhece a vereadora L†cia Nader h‡ bastante tempo, antes da pol‹tica, que sempre lutou
pelo turismo e pela cultura em nosso Munic‹pio, que se lembra que na d•cada de 90
precisava-se de um carteiro na gravaƒ‚o da novela Dona Flor e seus dois maridos e L†cia
o ajudou a participar e conseguir este papel, que considera L†cia uma pessoa muito
especial. Com a palavra vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou o Vereador
Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa, que L†cia • mulher muito batalhadora e que
sua fam‹lia deve estar orgulhosa dela. Com a palavra vereador Jos• Eduardo Costa
Gomes de Oliveira parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa,
ressaltando que L†cia • uma grande bananalense, grande vereadora e grande mulher.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a vereadora
Lucia Helena Nader Gonƒalves pela homenagem recebida, que • batalhadora e
merecedora deste t‹tulo. Com a palavra Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse
que todos j‡ conhecem a vereadora Lucia Helena Nader Gonƒalves, uma grande mulher
guerreira e merecedora desta homenagem. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader
Gonƒalves agradeceu o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela iniciativa, que
preservou sua amizade e car‡ter mesmo diante das diferenƒas pol‹ticas. Agradeceu aos
seus pais que lhe inspiraram e ao Dr. Wilton que lhe ajudou a ingressar na pol‹tica.
Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 031, de 03 de novembro de
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2014, de autoria do Vereador Luiz Cosme Martins de Souza – “disp„e sobre a concess‚o
de Diploma da Ordem do M•rito Municipal … senhora L†cia Helena Nader Gonƒalves”, foi
o mesmo aprovado por unanimidade. Ato cont‹nuo, determinou o Senhor Presidente que
se passasse para as EXPLICA‘šES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
disse que recebeu informaƒ„es do Gerente da Sabesp de Bananal que ser‡ constru‹da
uma fossa s•ptica no Bairro das Formigas. Que o Deputado H•lio Nishimoto est‡ …
disposiƒ‚o da Prefeitura Municipal de Bananal para ajudar no problema da falta de
transporte para os alunos universit‡rios. Que conversou com o Sr. Jesus do DADE, lhe foi
informado que a Capela de Rancho Grande, Praƒas Municipais, a urbanizaƒ‚o do Rancho
Grande e a urbanizaƒ‚o da ‡rea Ivani Barbosa s‚o obras a serem em breve realizadas.
Parabenizou o vereador Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira pelos trabalhos
prestados frente … PresidŽncia desta CŒmara Municipal no biŽnio 2013-2014. Com a
palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que o ano de 2014 n‚o foi f‡cil, que
espera que no prˆximo ano pelo menos 10% de seus pedidos sejam atendidos.
Agradeceu … equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal e … Secret‡ria Municipal
de Sa†de, Sr— Sarah Bruno, pelos serviƒos prestados ao Munic‹pio. Desejou a todos um
Feliz Natal e sorte ao funcion‡rio Rafael, na sua recuperaƒ‚o de sua cirurgia. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa agradeceu ao Deputado Guilherme
Mussi e … senhora Cristina, por terem conseguido as cirurgias que esta vereadora
solicitou para pacientes de Bananal. Disse que apoia a manutenƒ‚o do transporte escolar
aos estudantes universit‡rios de Bananal. Desejou a todos um Feliz Natal. Com a palavra
vereador Luiz Maur‹cio Coutinho agradeceu … equipe de obras da Prefeitura Municipal
pelos serviƒos prestados neste ano de 2014, bem como … Secret‡ria Municipal de Sa†de,
Sr— Sarah Bruno, pelas conquistas para o Munic‹pio de Bananal. Disse que no †ltimo dia
01/12 foi o Dia Mundial de Combate … Aids. Convidou a populaƒ‚o para as festividades de
fim de ano e desejou a todos um Feliz Natal e prˆspero 2015. Com a palavra Vereador
Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira agradeceu a todos por mais um ano de muitos
trabalhos nesta CŒmara municipal e desejou a todos um bom Natal e um feliz ano novo.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou os
Senhores (as) Vereadores (as) para a prˆxima Sess‚o Ordin‡ria dia 05 (cinco) de
fevereiro de 2015, 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, 04 de dezembro 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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