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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 01 - 2015

ATA DA 1• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015. No dia
cinco do m…s de fevereiro de dois mil e quinze (05/02/2015), †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 Primeira Sessˆo
Ordin‰ria desta Terceira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): LŠcia Helena Nader Gon‹alves
(Vice – Presidente), Osvaldo Ferreira; Luiz Cosme Martins de Souza (1• Secret‰rio),
„lvaro Luiz Nogueira Ramos (2• Secret‰rio), Luiz Mauricio Coutinho, Maria
Aparecida Souza da Costa, Œrika Tereza Coitinho Affonso e Jos• Eduardo Costa
Gomes de Oliveira. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restri‹Žes. Ap•s a
chamada, havendo nŠmero 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 ŒRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 001/2015= solicita da Exma. Sra. Dra. Ingrid Rodrigues de
Ataƒde, DD. Promotora de Justi„a da Comarca de Bananal, informa„…es quanto ao
andamento do Inqu†rito da Empresa ENDIJ‡; Requerimento n.€ 002/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto aos servi„os prestados pela Oficina
Mecˆnica DUDACAR em Barra Mansa-RJ; Requerimento n.€ 003/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto a OS (Organiza„‚o Social) IVS;
Requerimento n.€ 004/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es
quanto aos funcion‰rios que se encontram atualmente com desvio de suas fun„…es;
Requerimento n.€ 005/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es
quanto a n‚o instala„‚o da Academia ao Ar Livre no bairro Vila Bom Jardim;
Requerimento n.€ 006/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es
quanto a ambulˆncia doada pelo Exmo. Sr. Deputado H†lio Nishimoto; Requerimento n.€
007/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es quanto aos projetos
desenvolvidos atrav†s do CRAS; Requerimento n.€ 008/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, cŠpia de or„amentos e contrato entre a firma vencedora e a Prefeitura
Municipal de Bananal, com rela„‚o a obra do Renascer; Mo„‚o n.€ 004/2015= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Domingos Jos† Mynssen Corr‹a; Mo„‚o n.€ 005/2015= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Jos† Euclides Lopes; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Requerimento n.€ 009/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa„…es
quanto ao andamento da reforma do pr†dio da Unidade Mista de SaŒde Mons. Cid Fran„a
Santos, especificamente o seu telhado; Indica„‚o n.€ 014/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada, capina e limpeza na quadra poliesportiva da Palha
e limpeza da canaleta da rua Nelson da Silva, nas proximidades; Indica„‚o n.€ 015/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, substitui„‚o de lˆmpadas queimadas na
escadaria Santinho Rosa, na parte alta da Palha; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS
DE SOUZA: Requerimento n.€ 010/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa„…es sobre o porqu‹ da paraliza„‚o do curso ministrado na padaria artesanal,
localizada na Pra„a D. Domiciana, e a possibilidade de seu retorno; Indica„‚o n.€
010/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de limpeza geral em todos
os bairros do nosso municƒpio; Indica„‚o n.€ 011/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
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Municipal, servi„os de melhorias e manuten„‚o no velŠrio municipal; Indica„‚o n.€
012/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de reforma no p‰tio da
E.M.E.F. "PROF.• ZENŽBIA P. FERREIRA", e ainda instala„‚o de 2 cˆmeras de
monitoramento na escola; Indica„‚o n.€ 013/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instala„‚o de hastes e lˆmpadas nos postes das ruas do Conjunto Habitacional
Pref. Washington L C Bruno, na rua Jo‚o Andr† Valiante, na rua Geraldo Fernandes e no
final da Av. C†sar Augusto Gon„alves, na Cerˆmica; 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 : Requerimento n.€ 011/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, provid‹ncias quanto aos lix…es clandestinos que est‚o sendo formados em
diversos pontos de nossa cidade; Indica„‚o n.€ 008/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, constru„‚o de Viradouro no “Morro do Bruno”, na Vila Bom Jardim;
V E R E A D O R J O S E E D U A R D O C O S T A G O M E S D E O L I V E I R A : Requerimento n.€
012/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, implanta„‚o imediata da
informatiza„‚o do atendimento na Unidade Mista de SaŒde Mons. Cid Fran„a Santos;
Indica„‚o n.€ 001/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de limpeza ‘s
margens do rio Bananal e cŠrrego Lavap†s; Indica„‚o n.€ 002/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de guard-rail nas encostas da rua Jo‚o Cˆndido da
Silva; V E R E A D O R A
L Ú C IA
H E L E N A
N A D E R
G O N Ç A L V E S : Requerimento n.€
013/2015= solicita da Secretaria Municipal de Educa„‚o, cŠpia do card‰pio da merenda
escolar tanto das escolas urbanas quanto rurais e ainda cŠpia do card‰pio de merenda
das creches municipais; Requerimento n.€ 014/2015= solicita do Exmo. Sr. Deputado
Estadual Jo‚o Caramez, intercess‚o junto ‘s operadoras de telefonia mŠvel, visando a
implanta„‚o de torre repetidora de sinal no distrito de Rancho Grande e na Serra da
Bocaina em Bananal-SP; Requerimento n.€ 015/2015= solicita do Governo do Estado de
S‚o Paulo, transforma„‚o em “Estrada Parque” a SP-247, que d‰ acesso a Serra da
Bocaina em Bananal-SP; Requerimento n.€ 016/2015= solicita da ELEKTRO, cŠpia do
projeto que visa a instala„‚o de uma subesta„‚o no municƒpio de Bananal-SP;
Requerimento n.€ 017/2015= solicita do D.E.R. de S‚o Paulo e DR-6 de Taubat†,
instala„‚o de placas de sinaliza„‚o de “ciclistas na pista”, nas SP-64 e SP-68; Mo„‚o n.€
002/2015= de aplausos e congratula„…es, ao Ilmo. Sr. Bruno Marini (‡gua Mineral Attiva),
pela participa„‚o do Grupo Attiva na assinatura do Decreto que inclui a ‡gua Mineral de
garraf‚o retorn‰vel na Cesta B‰sica; Mo„‚o n.€ 003/2015= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Domingos Jos† Mynssen Corr‹a; Indica„‚o n.€ 016/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, instala„‚o de redutor de velocidade na av. C†sar Augusto Gon„alves,
na Cerˆmica; Indica„‚o n.€ 017/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instala„‚o de redutor de velocidade na rua Benedito Vitorino Costa; Indica„‚o n.€
018/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de limpeza geral na rua
Jo‚o Cˆndido da Silva, no “Morro da Caixa d’‰gua”; V E R E A D O R R O B S O N D O A M A R A L
R O D R I G U E S : Requerimento n.€ 018/2015= solicita do D.E.R. DR-6 em Taubat†,
implanta„‚o de dois redutores de velocidade na SP-247, nos km 9,25 e km 11,70;
Requerimento n.€ 019/2015= solicita da Empresa VIVO MŠvel, implanta„‚o de torre
repetidora de sinal mŠvel no alto do km 20 da SP-247; Mo„‚o n.€ 001/2015= de aplausos,
aos funcion‰rios do “Programa Mulheres de Peito”, que atendeu mais de 1000 mulheres
da regi‚o do Vale e em grande maioria do municƒpio de Bananal-SP; Indica„‚o n.€
019/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala„‚o de redutor de velocidade
na av. Washington L C Bruno, nas Formigas, prŠximo a resid‹ncia do Sr. Bendito Alfredo;
V E R E A D O R O S V A L D O F E R R E I R A : Mo„‚o n.€ 006/2015= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Domingos Jos† Mynssen Corr‹a; Mo„‚o n.€ 007/2015= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Jos† Euclides Lopes; Mo„‚o n.€ 008/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Ana
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LŒcia Alexandre; Indica„‚o n.€ 009/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
reconstru„‚o da ponte que liga Santa VitŠria a estrada rural da Faz. Bela Vista;
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 : Indica„‚o n.€ 003/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibiliza„‚o de um funcion‰rio cantoneiro definitivo no
caminho do “Morro do Pedro” – sentido ao Sert‚o dos Coqueiros; Indica„‚o n.€ 004/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de reparos em todas as ruas do bairro
Laranjeiras; Indica„‚o n.€ 005/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de
reparos no ponto de “nibus localizado na entrada da Fazenda Mangueira, na SP-68;
Indica„‚o n.€ 006/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada,
capina e limpeza em todas as ruas do bairro Vila Bom Jardim; Indica„‚o n.€ 007/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi„os de ro„ada em toda extens‚o da estrada
do Turvo e servi„os de limpeza das canaletas e boca de lobo no mesmo trecho; Quando
da discuss‚o dos requerimentos e das mo„…es apresentadas sujeitos a delibera„‚o nesta
fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora ”rika Tereza Coitinho Affonso
disse que apresentou um requerimento em que solicita nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
informa„…es quanto aos servi„os prestados pela oficina mecˆnica “Dudacar” em Barra
Mansa-RJ. Solicito rela„‚o de veƒculos, suas marcas, modelos e suas placas, que
passaram por manuten„‚o na referida oficina mensalmente, discriminando quais foram os
servi„os executados e as pe„as repostas. Solicito cŠpia de todas as Notas Fiscais m‹s a
m‹s, tanto de Servi„os prestados como de compras de pe„as. Ressalto que no website
da Prefeitura Municipal de Bananal na ‰rea do Portal Transpar‹ncia sŠ apresenta o valor
total de cada m‹s do ano de 2014, mas n‚o discrimina o servi„o realizado e muito menos
as pe„as que foram trocadas. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto a OS (Organiza„‚o Social)
IVS. Quais servi„os devem ser prestados pela organiza„‚o? Solicito cŠpia do plano de
trabalho da mesma. Qual valor pago mensalmente? Solicito cŠpia do recibo de
pagamento. Disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando informa„…es quanto aos funcion‰rios da Prefeitura Municipal de
Bananal que se encontram atualmente com desvio de suas fun„…es, pois sabemos que
tais atitudes infringem a lei. Neste sentido, qual provid‹ncia est‰ sendo adotada por parte
do Poder Executivo? Comentou tamb†m que apresentou um requerimento nos termos
regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando informa„…es quanto a n‚o instala„‚o da Academia ao Ar Livre no bairro
Vila Bom Jardim, levando em conta que tal benefƒcio n‚o pode ser transferido para outro
bairro ou localidade. Disse tamb†m que apresentou um requerimento onde requer, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto a ambulˆncia doada pelo Exmo. Sr.
Deputado H†lio Nishimoto, que at† o momento n‚o chegou ‘ nossa cidade para atender
as necessidades da Unidade Mista de SaŒde Mons. Cid Fran„a Santos. Comentou sobre
um requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando cŠpia dos tr‹s
or„amentos da obra do Renascer e do contrato entre a firma vencedora e a Prefeitura
Municipal de Bananal, para fornecer os materiais na realiza„‚o da referida obra. Disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„…es
quanto aos projetos desenvolvidos atrav†s do CRAS. Requeiro cŠpia dos projetos sociais
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que foram desenvolvidos atrav†s do CRAS, com nome e CNPJ ou CPF das pessoas
jurƒdicas ou fƒsicas, que executaram tais projetos, informando a carga hor‰ria e a rela„‚o
dos alunos beneficiados. Requeiro o valor gasto com cada uma destas a„…es, anexando
cŠpia da nota fiscal ou cŠpia do recibo de pagamento. Requeiro informa„…es sobre como
tais projetos foram selecionados. Qual o crit†rio? Qual seu pŒblico alvo? Qual sua
finalidade? Comentou tamb†m, brevemente, sobre um requerimento apresentado em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Dra. Ingrid Rodrigues de
Ataƒde, DD. Promotora de Justi„a da Comarca de Bananal, solicitando informa„…es
quanto ao andamento do inqu†rito da Empresa Endij‰, que presta servi„os de transporte
escolar ao municƒpio, atrav†s da Prefeitura Municipal de Bananal. Em seguida, comentou
sobre uma “Mo„‚o de Pesar” apresentada pelo falecimento do Sr. Domingos Jos†
Missem Corr‹a, ocorrido recentemente. Deus tira de nŠs quem mais amamos. Quando
menos esperamos e sem nenhum aviso. E a culpa? A culpa † da vida que tem inicio, meio
e fim. A nossa culpa est‰ apenas em amar tanto e sentir tanto perder algu†m. Mas o
tempo † rem†dio e nele conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos.
E no fim apenas a saudade e uma certeza: n‚o importa onde esteja, estar‰ sempre
comigo. Comentou tamb†m sobre uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Jos†
Euclides Lopes, ocorrido recentemente. Esta homenagem que, de antem‚o sei contar
com o aval de Vossas Excel‹ncias, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Com
a palavra vereador Osvaldo Ferreira iniciou suas palavras comentando que apresentou
uma indica„‚o em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar servi„os de reparos e manuten„‚o na ponte que liga Santa
VitŠria a estrada rural que d‰ acesso a Fazenda Bela Vista. Em seguida, disse que
apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Ana LŒcia Alexandre,
ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros
sentimentos aos familiares da Sra. Ana LŒcia. Esta homenagem que, de antem‚o sei
contar com o aval de Vossas Excel‹ncias, desejo que seja ela comunicada aos familiares.
Em seguida, disse que apresentou uma “Mo„‚o de Pesar”, pelo falecimento do Sr.
Domingos Jos† Missem Corr‹a, ocorrido recentemente. Comentou tamb†m que
apresentou uma “Mo„‚o De Pesar”, pelo falecimento do Sr. Jos† Euclides Lopes, ocorrido
recentemente. Com a palavra Vereadora LŒcia Helena Nader Gon„alves disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. Sr. Jair dos Santos Andrade, DD. Secret‰rio Municipal de Educa„‚o, solicitando
informa„…es junto a nutricionista Dra. Fabƒola Aguiar Guazzeli, a fim de fornecer a esta
Casa Legislativa, cŠpia do card‰pio da merenda escolar tanto das escolas urbanas
quanto rurais e ainda cŠpia do card‰pio de merenda das creches municipais. Em seguida,
disse que apresentou um requerimento onde requer, nos termos regimentais, seja oficiado
ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin DD. Governador do Estado de S‚o Paulo, solicitando a
possibilidade de se transformar em Estrada Parque a SP-247 (Rodovia Sebastiao Diniz de
Moraes) que d‰ acesso a Serra da Bocaina em Bananal-SP, inclusive na Esta„‚o
EcolŠgica. Com a conclus‚o das obras de pavimenta„‚o e pereniza„‚o da SP-247, a qual
beneficiou diversos moradores sertanejos e facilitou o acesso aos visitantes, enfrentamos
agora um grande problema, que, devido ao r‰pido acesso, com a estrada toda refeita, a
invas‚o de pessoas † alta, principalmente nesta †poca de ver‚o, que a procura por
cachoeiras, rios, mata... enfim, † muito grande, e com isso est‰ surgindo casos de
assaltos, viol‹ncia e veƒculos que transitam em alta velocidade. Com a cria„‚o da Estrada
Parque, construiria um Portal de Identifica„‚o nos primeiros quil“metros da rodovia, a fim
de inibir as pessoas mau intencionadas e at† mesmo pela preserva„‚o dos recursos
naturais oferecidos pela Serra da Bocaina. Comentou tamb†m que apresentou um
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requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada ao Ilmo. Sr. Milton
AraŒjo Pontes, DD. Consultor Institucional - Elektro, solicitando cŠpia do projeto que visa
‘ instala„‚o de uma subesta„‚o no municƒpio de Bananal-SP, informando sua exata
localiza„‚o fƒsica, a fim de melhorar a qualidade da energia, reduzindo as varia„…es,
flutua„…es e interrup„…es que nos causam s†rios transtornos. Caso n‚o seja possƒvel o
envio da cŠpia deste projeto, solicito a visita “in-loco”, a fim de analisa-lo. Disse tamb†m
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, se digne a
Douta Mesa oficiar ao Exmo. Sr. Jo‚o Caramez, DD. Deputado Estadual, solicitando a
parceria como Presidente Da Comiss‚o De Transportes e Comunica„…es, a fim de
interceder junto ‘s operadoras de telefonia mŠvel, visando a implanta„‚o de torre
repetidora de sinal no distrito de Rancho Grande e na Serra da Bocaina em Bananal-SP.
Bananal † uma Estˆncia Turƒstica, com Turismo HistŠrico-Ambiental muito forte. Na Serra
da Bocaina temos pousadas, restaurantes, trut‰rio, sƒtios, fazendas, balne‰rios, grandes
investimentos, Esta„‚o EcolŠgica, trilhas, e cachoeiras. No Distrito de Rancho Grande
temos hot†is, pousadas, escola e um grande nŒmero de habitantes tanto no distrito
quanto em zonas rurais prŠximas a ele. Por tudo isso a comunica„‚o † imprescindƒvel.
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 perƒmetro urbano (Av.
Jo‚o de Godoy Macedo e rua Presidente Washington Luiz), placas de sinaliza„‚o de
ciclistas na pista. Requeiro ainda, instala„‚o da mesma placa citada acima e placa
conscientizando os motoristas a n‚o trafegarem nos acostamentos, na SP-64, pois v‰rios
motoristas para 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 saŒde, al†m de conquistar v‰rios
adeptos a nƒvel esportivo e competitivo, e nossa regi‚o n‚o † diferente, v‰rios ciclistas
fazem uso das rodovias diariamente, por isso a preocupa„‚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 ƒndices de acidentes, sendo que n‚o h‰ uma fiscaliza„‚o di‰ria, por
conta de velocidades, principalmente, por isso as placas de alerta, sinaliza„‚o e
orienta„‚o aos motoristas devem ser implantadas o mais r‰pido possƒvel. O pedido acima
j‰ foi solicitado em Requerimento n.€ 147/2014, datado de 18/09/2014, mas at† o
momento nenhuma placa foi instalada. Em seguida, disse que apresentou uma “Mo„‚o de
Pesar”, pelo falecimento do Sr. Domingos Jos† Missem Corr‹a, ocorrido recentemente.
Raiz de uma frondosa ‰rvore, quase centen‰ria, assim foi o Sr. Domingos. Uma raiz muito
forte que soube enviar para os ramos que dela brotaram, uma seiva sadia, repleta de
amor, de coragem e de f†. Seiva que alimentou ainda, muitos outros cora„…es, abrindo-os
para o mundo, abrindo-os para o outro, abrindo-os para Deus! No anonimato de sua
exist‹ncia humilde ele colecionou uma grande quantidade de boas obras, bagagem
imensa que levou consigo para entregar ao seu Criador. Mas, tamb†m, deixou aqui, para
todos nŠs, um valioso tesouro: o seu exemplo de vida que jamais poder‰ ser esquecido.
Pedindo a Deus que d‹ a ele o merecido repouso junto Dele, abra„amos voc‹s com
carinho, neste momento de dor e de saudade. Esta homenagem que, de antem‚o sei
contar com o aval de Vossas Excel‹ncias, desejo que seja ela comunicada a sua esposa
Hilda, estendendo-se ao seu filho Carlos Jos†, suas filhas e aos demais familiares.
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Comentou tamb†m que apresentou uma Mo„‚o de Aplausos e Congratula„…es Ao Ilmo.
Sr. Bruno Marini (‡gua Mineral Attiva), pela participa„‚o do Grupo Attiva na assinatura do
Decreto que inclui a ‡gua Mineral de garraf‚o retorn‰vel na Cesta B‰sica, com redu„‚o
de carga tribut‰ria, realizada no Pal‰cio dos Bandeirantes em S‚o Paulo no dia 02 de
fevereiro do ano em curso. Que se d‹ ci‹ncia do inteiro teor desta aos funcion‰rios. Em
seguida, teceu breves coment‰rios sobre uma indica„‚o apresentada ‘ Excelentƒssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar um redutor de velocidade
(quebra-molas) na Avenida C†sar Augusto Gon„alves, no bairro Cerˆmica, nas
proximidades da ponte Leopoldo de Souza Breve. Disse tamb†m que apresentou uma
indica„‚o ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar
um redutor de velocidade (quebra-molas) na rua Benedito Vitorino Costa, nas
proximidades da resid‹ncia da Sra. Chemune Nader, ao lado da Igreja Matriz, pois em
maioria, os veƒculos que descem do bairro Vila Bom Jardim, passam em alta velocidade
no local, causando s†rios riscos aos pedestres e ciclistas que por ali transitam. Comentou
tamb†m que apresentou uma indica„‚o solicitando ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de limpeza geral na rua Jo‚o
Cˆndido da Silva, no “Morro da Caixa d’‰gua”, a pedido dos moradores daquela
localidade. Comentou tamb†m que a Prefeitura Municipal de Bananal conseguiu uma
liminar na Justi„a para que a manuten„‚o da ilumina„‚o pŒblica municipal continue sob
responsabilidade da empresa concession‰ria Elektro e questionou com rela„‚o a validade
da lei de contribui„‚o da ilumina„‚o pŒblica (COSIP), aprovada recentemente por esta
Cˆmara, que esta lei deve ser suspensa, que o Jurƒdico deve encontrar uma solu„‚o para
este problema. Com a palavra vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a implanta„‚o
imediata da Informatiza„‚o do Atendimento na Unidade Mista de SaŒde Monsenhor Cid
Fran„a Santos. No Plano de Trabalho apresentado pela IVS consta a Informatiza„‚o do
Atendimento a qual traria muitos benefƒcios para o funcionamento aos diversos setores da
saŒde, entre eles: Farm‰cia: melhor controle dos estoques de abastecimento e
distribui„‚o em duplicidade. Assiduidade: controle em rela„‚o as faltas de pacientes
inscritos nos programas , possibilitando uma busca ativa nos casos de maior gravidade.
Comunica„‚o: mais efetividade na comunica„‚o entre as unidades de saŒde, garantindo
o melhor e mais efetivo atendimento aos pacientes. O objetivo consiste no trabalho
interligado nas unidades de saŒde, a fim de que o cadastramento, agendamento de
consultas, distribui„‚o de medicamentos, registro das informa„…es particulares de cada
paciente sejam feitos de maneira eficiente, garantindo assertividade e confiabilidade das
informa„…es repassadas ao Minist†rio da SaŒde. Neste sentido, † claro observar que a
informatiza„‚o do atendimento ‘ popula„‚o trar‰ um ganho imensur‰vel ‘ todos,
proporcionando mais conforto, agilidade e seguran„a nas informa„…es fornecidas por
todas as partes. Comentou brevemente sobre uma indica„‚o apresentada em que solicita
‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar guard-rail
nas encostas da Rua Jo‚o Candido da Silva. Em seguida, disse que apresentou uma
indica„‚o ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar
servi„os de limpeza ‘s margens do Rio Bananal e CŠrrego Lavap†s com urg‹ncia. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou um
requerimento onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando provid‹ncias quanto aos lix…es
clandestinos que est‚o sendo formados em diversos pontos de nossa cidade, como no
bairro das Formigas, ‘s margens da estrada, onde est‚o depositando arm‰rios velhos,
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sof‰s e lixos de toda esp†cie. No bairro Recanto Verde e na localidade denominada
“Morro do Bruno” o problema tamb†m se agrava a cada dia com o grande acŒmulo de
lixos. Al†m dos transtornos do lixo em si, causados aos moradores locais, eles tamb†m
contribuem para o aumento de insetos e animais pe„onhentos. Em seguida, disse que
apresentou uma indica„‚o em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se construir um Viradouro no final (parte alta) da localidade
denominada “Morro do Bruno” na Vila Bom Jardim. Desejou seus sentimentos de pesar ‘s
famƒlias dos falecidos desta semana. Com a palavra vereador ‡lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que apresentou uma indica„‚o em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar servi„os de reparos em todas as
ruas do Bairro Laranjeiras, pois as mesmas est‚o com buracos em toda sua extens‚o e
os moradores est‚o cobrando provid‹ncias urgentes. Disse tamb†m que apresentou uma
indica„‚o ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
servi„os de reparos e manuten„‚o no ponto de “nibus localizado na SP-68 (sentido
centro – Rancho Grande), na entrada da Fazenda Mangueira. Comentou tamb†m que
apresentou uma indica„‚o onde requer ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para
a necessidade de se realizar servi„os de ro„ada, capina e limpeza em todas as ruas do
bairro Vila Bom Jardim. Disse tamb†m que apresentou uma indica„‚o em que solicita a
Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar servi„os de
ro„ada em toda a extens‚o da estrada do turvo (trecho asf‰ltico) e servi„os de limpeza
das canaletas no mesmo trecho. Indico ainda para a necessidade de se realizar servi„os
de limpeza de boca de lobo em frente ao Sr. Jo‚o Andr† Porto, pois apŠs as chuvas o
asfalto est‰ ficando tomado pelo barro e lama. Disse tamb†m que apresentou uma
indica„‚o em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se manter um cantoneiro no caminho do “Morro do Pedro” em sentido ao
Sert‚o dos Coqueiros, pois o caminho est‰ em p†ssimo estado, colocando em risco a
vida dos moradores que utilizam o mesmo. Fazem uso deste caminho diversas pessoas
de idade, m‚es com crian„as de colo e crian„as a cavalo. O caminho † tamb†m muito
utilizado por motociclistas de trilhas, e com as fortes chuvas, crateras surgem a todo o
momento, danificando muito o trajeto, e impedindo o trˆnsito at† mesmo de cavalos, que
n‚o tem onde passarem. E al†m dos danos no solo, ‰rvores e bambus caem tamb†m no
caminho, impedindo a passagem. Comentou tamb†m que uma ponte que passa pelo Rio
do Bra„o, no Sert‚o dos Coqueiros, est‰ necessitando de reparos urgentes. Em seguida,
agradeceu a equipe de obras, Sr. Fumeiro e Sr. Z† Coqueiro pelos servi„os prestados no
Municƒpio. Parabenizou a Secret‰ria Municipal de SaŒde, Sr• Sarah Bruno, pela iniciativa
de trazer para Bananal a Carreta da Mamografia. Ressaltou tamb†m que a Contribui„‚o
de Ilumina„‚o PŒblica ainda n‚o est‰ sendo cobrada no Municƒpio de Bananal. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal
Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informa„…es sobre o porqu‹ da paraliza„‚o
do curso ministrado na padaria artesanal, localizada na Pra„a D. Domiciana, e se h‰ a
possibilidade de se retornar com este curso. Diversas pessoas vieram at† este Vereador
questionar do porque do fechamento do curso, que ensinava uma profiss‚o hoje
disputada no mercado de trabalho e que gerava renda familiar. Em seguida, disse que
apresentou uma indica„‚o em que solicita ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se realizar servi„os de limpeza geral em todos os bairros do nosso
municƒpio, pois a reclama„‚o dos moradores † muito grande. Comentou tamb†m que
apresentou uma indica„‚o ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar servi„os de melhorias e manuten„‚o no velŠrio municipal,
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principalmente a recoloca„‚o dos vidros no basculante do banheiro do velŠrio. Comentou
tamb†m que apresentou uma indica„‚o em que pede ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se instalar hastes e lˆmpadas nos postes localizados
nas ruas do Conjunto Habitacional Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno, na rua Jo‚o
Andr† Valiante, na rua Geraldo Fernandes, ambas na Vila Bom Jardim e no final da Av.
C†sar Augusto Gon„alves, na Cerˆmica. Comentou brevemente sobre uma indica„‚o
onde requer ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
realizar servi„os de reforma no p‰tio onde † realizada as refei„…es na E.M.E.F. "Prof.•
ZenŠbia P. Ferreira", na Vila Bom Jardim. Indico ainda para a necessidade URGENTE de
se instalar 2 cˆmeras de monitoramento na referida escola, devido ao alto ƒndice de
furtos, os quais ficam difƒcil da polƒcia chegar ao autor do crime, sem a ajuda dessas
cˆmeras. Por fim, comentou brevemente sobre uma resposta recebida da Prefeitura
Municipal de Bananal, em rela„‚o a um requerimento anteriormente feito sobre as
despesas do transporte escolar, ressaltando que o valor informado foi de
aproximadamente R$ 322 mil reais para a manuten„‚o de apenas tr‹s veƒculos (•nibus)
da frota municipal escolar. Com a palavra vereador Luiz Maurƒcio Coutinho iniciou
desejando um bom mandato ‘ nova Mesa Diretora Bi‹nio 2015-2016 da Cˆmara
Municipal de Bananal. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informa„…es quanto ao andamento da reforma do
pr†dio da Unidade Mista de SaŒde Monsenhor Cid Fran„a Santos, especificamente o seu
telhado, pois foi enviado R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo Deputado
Estadual Padre Afonso Lobato, visando este fim, pois † de nosso conhecimento a prec‰ria
situa„‚o do telhado da referida unidade, principalmente nos dias chuvosos. Comentou
tamb†m que apresentou uma indica„‚o onde solicita ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se realizar servi„os de ro„ada, capina e limpeza na
quadra poliesportiva do bairro da Palha e servi„os de limpeza na canaleta da rua Nelson
da Silva, nas proximidades da prŠpria quadra poliesportiva. Indico ainda para a
necessidade de se estender tal pedido de limpeza, ro„ada e capina ‘s demais ruas de
nossa cidade que estejam precisando de tais servi„os. Falou tamb†m sobre uma
indica„‚o apresentada ‘ Excelentƒssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade
de se substituir lˆmpadas queimadas na Escadaria Santinho Rosa, na parte alta do bairro
da Palha. Parabenizou a Secret‰ria Municipal de SaŒde, Sr• Sarah Bruno, pela iniciativa
de trazer para Bananal a Carreta da Mamografia. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que apresentou um requerimento endere„ado ‘ Empresa Vivo de
Comunica„‚o solicitando a implanta„‚o de uma torre repetidora de sinal de celular no alto
do Km 20 da estrada estadual SP-247 Sebasti‚o Diniz de Moraes no alto da Serra da
Bocaina, para atender aos moradores daquela localidade. Disse tamb†m que apresentou
um requerimento encaminhado ao DER 6 de Taubat† onde requer desta empresa a
necessidade de se implantar dois redutores de velocidade na estrada estadual SP-247
Prefeito Sebasti‚o Diniz de Moraes, no Km 9,250m em frente a resid‹ncia da Sra
Lurdinha e outro no Km 11,700m em frente ao Bar do Sr. Roberto Amaral. Disse tamb†m
que apresentou uma indica„‚o ‘ Prefeitura Municipal de Bananal em que solicita a
implanta„‚o de um redutor de velocidade na Avenida Washington Luiz de Carvalho
Bruno, na altura da casa do Sr. Benedito Alfredo, na Vila Bom Jardim, no Bairro das
Formigas. Em seguida, pediu ‘ Prefeitura Municipal que tome as providencias com
rela„‚o a troca de lˆmpadas e revis‚o da parte el†trica da ilumina„‚o da ponte da Boa
Morte. Por fim, comentou que apresentou uma Mo„‚o de Aplausos aos funcion‰rios da
“Carreta de Mamografia”, onde foram atendidas mais de 1000 mulheres da regi‚o do Vale
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
E S T A D O

D E S Ã O

P A U L O

HistŠrico, sendo em sua grande maioria do municƒpio de Bananal, com uma quantidade
estimada de 800 mulheres. Que se d‹ ci‹ncia do inteiro teor desta aos funcion‰rios: Israel
Oliveira (Encarregado), Priscila Quirino, Mayara Amorim, Amanda Tavera, Andr†ia
Samara (T†cnicos De Radiologia), Bruno Leandro e Janaina Concei„‚o (Administrativo).
Colocados em vota„‚o os requerimentos e mo„…es, foram aprovados por unanimidade.
N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente
que se passasse para a ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as), foi
dispensada a chamada regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a
ORDEM DO DIA, da qual n‚o constou nenhum Projeto de Lei. Ato contƒnuo, o Presidente
colocou em vota„‚o o requerimento de urg‹ncia especial apresentado pelos vereadores
Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira, ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos e Luiz Cosme
Martins de Souza para a inclus‚o na Ordem do Dia dos seguintes Projetos: Projeto de Lei
n€ 10, de 27 de janeiro de 2015 – “Disp…e sobre a abertura de Cr†dito Adicional Especial
no or„amento vigente, e d‰ outras provid‹ncias”; Projeto de Lei n€ 11, de 27 de janeiro de
2015 – “Disp…e sobre a abertura de Cr†dito Adicional Especial no or„amento vigente, e d‰
outras provid‹ncias”; Projeto de Lei n€ 12, de 29 de janeiro de 2015 – “Disp…e sobre a
abertura de Cr†dito Adicional Especial no or„amento vigente, e d‰ outras provid‹ncias”;
Projeto de Lei n€ 13, de 29 de janeiro de 2015 – “Disp…e sobre a abertura de Cr†dito
Adicional Especial no or„amento vigente, e d‰ outras provid‹ncias”, sendo este
requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeado o vereador Jos†
Eduardo Costa Gomes de Oliveira como relator especial destes Projetos de Lei que
entraram na Pauta como urg‹ncia especial, sendo suspensa a Sess‚o Ordin‰ria por 10
(dez) minutos para a emiss‚o de Parecer pelo Relator Especial. Retomando a Sess‚o,
foram colocados em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 10, de 27 de janeiro de 2015, Projeto
de Lei n€ 11, de 27 de janeiro de 2015, Projeto de Lei n€ 12, de 29 de janeiro de 2015 e
Projeto de Lei n€ 13, de 29 de janeiro de 2015. Com a palavra o Relator Especial,
vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que, na qualidade de relator
especial, analisou os projetos de lei em discuss‚o e entende ser constitucional todos eles,
acompanhando o Parecer Jurƒdico emitido sobre estes projetos. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que todos estes projetos de lei em discuss‚o tem natureza de
abertura de cr†dito adicional especial. Disse que o Projeto de Lei n€ 10 visa a constru„‚o
da creche municipal, que o terreno para esta finalidade encontra-se em poder do
Municƒpio j‰ h‰ muito tempo. Disse que o valor † relativamente alto e espera que os
recursos sejam bem aproveitados. Com rela„‚o aos projetos de lei n€ 11, 12 e 13, disse
que acredita que estes valores foram esquecidos de ser incluƒdos no or„amento municipal
de 2015. Com a palavra vereadora ”rika Tereza Coitinho Affonso disse que tamb†m
acredita no esquecimento do Poder Executivo de incluir no or„amento de 2015 os valores
referentes aos Projetos de Lei n€ 11, 12 e 13. Ressaltou que os valores previstos no
Projeto de Lei n€ 10 ser‚o destinados tamb†m para a aquisi„‚o de mobƒlia para a creche
municipal. Com a palavra Vereadora LŒcia Helena Nader Gon„alves disse que no
or„amento h‰ a previs‚o de abertura de cr†ditos adicionais especiais no or„amento
vigente em um percentual de at† 15%, mas que tamb†m acredita no esquecimento do
Poder Executivo de incluir no or„amento de 2015 os valores referentes aos Projetos de
Lei n€ 11, 12 e 13. Que em rela„‚o ‘ creche municipal, a sua constru„‚o est‰ atrasada
devido ‘ falta de documentos, mas que agora a libera„‚o destes recursos est‰
dependendo apenas da aprova„‚o deste projeto de lei n€ 10 para a constru„‚o da creche
municipal e que os vereadores devem acompanhar a utiliza„‚o destes recursos e o
projeto da creche. Com a palavra vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de Oliveira
ressaltou que cerca de R$ 163 mil reais do Projeto de Lei n€ 10 ser‚o destinados ‘
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aquisi„‚o de mobƒlia para a creche municipal e que os recursos previstos no projeto de lei
n€ 11 s‚o remanescentes da aquisi„‚o do aparelho de Raio-X, e ser‚o destinados ‘
aquisi„‚o de equipamentos para a Unidade Mista de SaŒde e aparelhos para a
Fisioterapia. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que os
valores previstos no Projeto de Lei n€ 10 s‚o bastante altos e espera que sejam bem
empregados na constru„‚o da creche municipal. Disse tamb†m que os recursos previstos
no projeto de lei n€ 11 s‚o remanescentes da aquisi„‚o do aparelho de Raio-X, e ser‚o
destinados ‘ aquisi„‚o de equipamentos para a Unidade Mista de SaŒde e aparelhos
para a Fisioterapia e espera que sejam bem empregados, que os vereadores devem
acompanhar e fiscalizar a utiliza„‚o destes recursos pŒblicos. Colocados em vota„‚o o
Projeto de Lei n€ 10, de 27 de janeiro de 2015, Projeto de Lei n€ 11, de 27 de janeiro de
2015, Projeto de Lei n€ 12, de 29 de janeiro de 2015 e Projeto de Lei n€ 13, de 29 de
janeiro de 2015, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Ato contƒnuo, determinou
o Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICA–—ES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra Vereadora LŒcia
Helena Nader Gon„alves iniciou parabenizando a nova Mesa Diretora da Cˆmara
Municipal de Bananal, Bi‹nio 2015-2016. Em seguida, parabenizou a filha do vereador
Osvaldo Ferreira, Sr• Poliana, pela aprova„‚o no Exame da OAB. Comentou sobre a
prec‰ria situa„‚o da saŒde pŒblica, ressaltando que est‰ necessitando de medicamentos
para se tratar e precisou entrar na Justi„a para conseguir estes medicamentos.
Parabenizou a administra„‚o pŒblica pela iniciativa de trazer para Bananal a carreta da
Mamografia e que em breve, tamb†m vir‰ a carreta do artesanato e da hotelaria,
oferecendo cursos ‘ popula„‚o. Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que se
discute muito hoje o problema da falta de ‰gua no mundo, principalmente no Municƒpio de
S‚o Paulo, porque n‚o houve investimentos nesta ‰rea. Disse que no Municƒpio de
Bananal recebemos muitos turistas, al†m disso, a popula„‚o tamb†m est‰ crescendo, o
consumo de ‰gua est‰ cada vez mais aumentando, que em nosso Municƒpio existem
muitos lix…es irregulares e falta infraestrutura no Municƒpio para atender a demanda de
todas estas pessoas, que ainda n‚o temos o problema da falta de ‰gua no Municƒpio de
Bananal, mas devemos ficar atentos porque este † um problema que pode vir a ocorrer no
futuro. Que a Sabesp deve se preocupar e investir para que popula„‚o de Bananal n‚o
tenha problemas futuros com falta de ‰gua no Municƒpio. Em seguida, elogiou a
Secret‰ria Municipal de SaŒde, Sr• Sarah Bruno, pela iniciativa de trazer para Bananal a
carreta da mamografia, ressaltando que mulheres que nunca fizeram este exame, tiveram
a oportunidade de fazer. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza desejou a
todos um bom ano de 2015, parabenizou a Secret‰ria Municipal de SaŒde, Sr• Sarah
Bruno, pela iniciativa de trazer para Bananal a carreta da mamografia. Parabenizou o
Governador do Estado de S‚o Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, pelo Decreto Estadual onde
reduz a carga tribut‰ria da ‰gua mineral de garraf‚o, incluindo este produto na lista de
produtos da cesta b‰sica dos trabalhadores. Disse que foi informado que a empresa
concession‰ria de energia el†trica Light, respons‰vel pela energia el†trica no Estado do
Rio de Janeiro, n‚o ir‰ providenciar o fornecimento de energia el†trica para os moradores
do Sert‚o dos Coqueiros, mas que existe a possibilidade da Elektro, empresa
concession‰ria de energia el†trica do Estado de S‚o Paulo, implantar esta energia
el†trica naquela localidade, atrav†s de um conv‹nio com a empresa Light. Comentou
tamb†m que nesta data de hoje a equipe de obras da Prefeitura Municipal instalou dois
redutores de velocidade no Bairro Rancho Grande, visando o aumento da seguran„a dos
pedestres naquela localidade. Solicitou ‘ equipe de obras da Prefeitura Municipal, em
especial aos funcion‰rios Fumeiro e Coqueiro, uma limpeza geral dos bueiros do
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Municƒpio, tendo em vista as chuvas que est‚o ocorrendo recentemente. Por fim, desejou
a todos um feliz Carnaval. Com a palavra vereador Jos† Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que o Municƒpio de Bananal † pequeno, que depende de emendas
parlamentares para desenvolver muitas a„…es. Por isso, agradeceu as recentes emendas
parlamentares destinadas ‘ Bananal, por interm†dio dos vereadores, que possibilitaram a
aquisi„‚o de diversos equipamentos, dentre eles, duas ambulˆncias para melhorar a
infraestrutura da saŒde pŒblica municipal. Por fim, parabenizou a Secret‰ria Municipal de
SaŒde, Sr• Sarah Bruno, pela iniciativa de trazer para Bananal a carreta da mamografia.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente comunicou a todos os vereadores que
j‰ se encontram nesta casa as Contas Municipais do Exercƒcio 2012 (TC-1856/026/12), do
Ex-Prefeito Municipal Sr. David Luiz Amaral de Morais. Em seguida, encerrou a Sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŠxima Sess‚o Ordin‰ria dia 19
(dezenove) de fevereiro de 2015, quinta feira, em hor‰rio regimental. E, para constar, eu,
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1€ Secret‰rio, mandei lavrar a presente ATA, que
aprovada, ser‰ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 05 de fevereiro de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1€ Secret‰rio: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2€ Secret‰rio: ___________________________________________
Vereador ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos
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