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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 04 - 2015

ATA DA 4• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 19 DE MAR…O DE 2015. No dia
dezenove do m†s de mar‡o de dois mil e quinze (19/03/2015), ˆs dezenove horas, na
Sala Nobre da C‰mara Municipal de Bananal, sita ˆ Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de SŠo Paulo, realizou-se a Quarta SessŠo
Ordin‹ria desta Terceira SessŠo Legislativa, sob a Presid†ncia do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): LŒcia Helena Nader Gon‡alves
(Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1• Secret‹rio), „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2• Secret‹rio), Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da
Costa, Jos• Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Žrika Tereza Coitinho Affonso e
Osvaldo Ferreira. A ATA da sessŠo anterior foi aprovada sem restri‡•es. Ap•s a
chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessŠo. Na sequ†ncia, procedeu-se a leitura das mat•rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA L‘CIA HELENA
NADER GON…ALVES: Requerimento n.€ 034/2015= solicita do Exmo. Sr. Deputado
Estadual Estevam Galv‚o, intercess‚o junto ao Governo do Estado de S‚o Paulo para a
realizaƒ‚o de serviƒos de melhorias na “Estrada Rural do Rodriguinho”, em Bananal-SP;
Requerimento n.€ 035/2015= solicita do Comando da Pol†cia Rodovi‡ria Estadual,
informaƒˆes quanto a Base Operacional 068/01 em Bananal-SP; Moƒ‚o n.€ 030/2015= de
aplausos e congratulaƒˆes, ao Reverend†ssimo Pe. Hamilton Nascimento, pela sua
recente posse como vig‡rio nos munic†pios de Bananal, Arape† e S‚o Jos‰ do Barreiro;
Indicaƒ‚o n.€ 035/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma
urgente na passarela que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a rua Antonio A. Rodrigues
Leite na CerŠmica; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€
036/2015= solicita da Exma. Sra. Deputada Federal Keiko Ota, a possibilidade de doar ao
munic†pio de Bananal um “parque infantil” e uma “academia ao ar livre”; Moƒ‚o n.€
034/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Silvio Rocha da Silva; Indicaƒ‚o n.€
036/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibilizaƒ‚o de energia el‰trica
no Cemit‰rio de Rancho Grande, com uma tomada padr‚o; Indicaƒ‚o n.€ 037/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutor de velocidade na av. Jo‚o
de Godoy Macedo, em frente a passarela da CerŠmica; Indicaƒ‚o n.€ 038/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de reforma e pintura nos vesti‡rios do campo
de futebol no distrito de Rancho Grande, e ainda nivelamento da lateral do campo, ‹
margem da av. Vicente de Paula Almeida; VEREADOR „LVARO LUIZ NOGUEIRA
RAMOS: Requerimento n.€ 037/2015= solicita da Diretoria Regional dos Correios,
providŒncias urgentes na AC-Bananal, com relaƒ‚o ao mal funcionamento dos
equipamentos dos 2 caixas existentes na AgŒncia; Indicaƒ‚o n.€ 039/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de alambrado de proteƒ‚o com tranca no
entorno das Academias ao Ar Livre, localizadas em Rancho Grande e na Praƒa D.
Domiciana, e instalaƒ‚o tamb‰m de lixeira nas proximidades da Academia de Rancho
Grande; Indicaƒ‚o n.€ 040/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de
roƒada, capina e limpeza na entorno do Est‡dio Municipal Jo‚o Avelar e no entorno da
locomotiva “Tereza Cristina”; Indicaƒ‚o n.€ 041/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, substituiƒ‚o de lŠmpadas queimadas dos refletores da quadra de esportes
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localizada na praƒa D. Domiciana e ainda retirada de ‡rvore atingida por raio, na mesma
praƒa; 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.€
038/2015= solicita da Vivo Telef•nica, providŒncias para oferta do serviƒos speedy aos
moradores do bairro Vila Bom Jardim em Bananal-SP; 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.€ 039/2015= solicita da ELEKTRO, remoƒ‚o de
poste localizado no bairro Vila Bom Jardim, no loteamento denominado Pedro Nader, em
frente a garagem do Sr. Mois‰s; Requerimento n.€ 040/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto a data prevista para o in†cio do Campeonato
Amador de Futebol 2015; Moƒ‚o n.€ 033/2015= de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado
Estadual Fernando Capez, pela vitŽria como novo Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de S‚o Paulo, conquistando 92 votos; Indicaƒ‚o n.€ 044/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, construƒ‚o de tampas de bueiros para atender os bairros
Vila Bom Jardim e os demais bairros da cidade; 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.€ 041/205= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informaƒˆes quanto ao n‚o atendimento do m‰dico pediatra na Unidade Mista de Sa•de
nas segundas-feiras; Moƒ‚o n.€ 031/2015= de aplausos e agradecimentos, a Secretaria
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Manutenƒ‚o e Serviƒos Municipais, na pessoa
de Josiane Couto e a Prefeitura Municipal de Bananal, na pessoa da Exma. Sra. Prefeita
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela implantaƒ‚o da coleta seletiva de lixo urbano no
munic†pio de bananal; Moƒ‚o n.€ 032/2015= de aplausos e agradecimentos, ao Ilmo. Sr.
Antonio Batista Nunes Filho, DD. Servidor P•blico Municipal, pelos relevantes serviƒos
prestados ao munic†pio h‡ mais de 25 anos; Indicaƒ‚o n.€ 042/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, conserto da porta do antigo consultŽrio odontolŽgico localizado no
posto de sa•de do bairro da Palha; Indicaƒ‚o n.€ 043/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, funcionamento da farm‡cia da Unidade Mista de Sa•de tamb‰m aos
finais de semana; V E R E A D O R A É R I K A T E R E Z A C . A F F O N S O : Requerimento n.€
042/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto aos serviƒos
prestados pela oficina mecŠnica “DUDACAR” em Barra Mansa-RJ, em 2014;
Requerimento n.€ 043/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaƒˆes
quanto a OS (Organizaƒ‚o Social) IVS; Requerimento n.€ 044/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto aos funcion‡rios que se encontram
atualmente com desvio de suas funƒˆes; Requerimento n.€ 045/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto aos projetos desenvolvidos atrav‰s do CRAS;
Requerimento n.€ 046/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, cŽpia de
orƒamentos e contratos entre a firma vencedora e a Prefeitura Municipal de Bananal, com
relaƒ‚o a obra do Renascer; Requerimento n.€ 047/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, informaƒˆes sobre o porque da empresa de transportes Endij‡ estar realizando
o transporte dos alunos dos bairros rurais “Turvo” e “Quadro” juntos?; Indicaƒ‚o n.€
034/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviƒos de patrolamento e
manutenƒ‚o na “Estrada Rural do Rodriguinho”. Quando da discuss‚o dos requerimentos
e das moƒˆes apresentadas sujeitos a deliberaƒ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez
uso da palavra: Com a 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 informaƒˆes
quanto aos serviƒos prestados pela oficina mecŠnica “Dudacar” em Barra Mansa-RJ no
ano de 2014, que justifique o gasto do munic†pio na referida oficina. Solicito relaƒ‚o de
ve†culos, suas marcas, modelos e suas placas, que passaram por manutenƒ‚o na referida
oficina mensalmente no ano de 2014, discriminando quais foram os serviƒos executados e
as peƒas repostas. Solicito cŽpia de todas as Notas Fiscais mŒs a mŒs, tanto de serviƒos
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prestados como de compras de peƒas. Ressalto que no website da Prefeitura Municipal
de Bananal na ‡rea do Portal TransparŒncia sŽ apresenta o valor total de cada mŒs do
ano de 2014, mas n‚o discrimina o serviƒo realizado e muito menos as peƒas que foram
trocadas. O vereador ‰ fiscal dos gastos p•blicos, ent‚o compete a mim como Vereadora
fiscalizar os gastos do Poder Executivo. Disse tamb‰m que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando novamente informaƒˆes quanto a OS
(Organizaƒ‚o Social) IVS, conforme j‡ solicitado em Requerimento n.€ 003/2015, datado
em 05/02/2015. Quais serviƒos devem ser prestados pela organizaƒ‚o? Solicito cŽpia do
plano de trabalho da mesma. Qual valor pago mensalmente? Solicito cŽpia do recibo de
pagamento. 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 novamente informaƒˆes quanto aos funcion‡rios da Prefeitura
Municipal de Bananal que se encontram atualmente com desvio de suas funƒˆes,
conforme j‡ solicitado em Requerimento n.€ 004/2015, datado em 05/02/2015, pois
sabemos que tais atitudes infringem a lei. Neste sentido, qual providŒncia est‡ sendo
adotada por parte do Poder Executivo? Comentou tamb‰m que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando novamente informaƒˆes quanto
aos projetos desenvolvidos atrav‰s do CRAS, conforme j‡ solicitado em Requerimento n.€
007/2015, datado em 05/02/2015. Requeiro cŽpia dos projetos sociais que foram
desenvolvidos atrav‰s do CRAS, com nome e CNPJ ou CPF das pessoas jur†dicas ou
f†sicas, que executaram tais projetos, informando a carga hor‡ria e a relaƒ‚o dos alunos
beneficiados. Requeiro o valor gasto com cada uma destas aƒˆes, anexando cŽpia da
nota fiscal ou cŽpia do recibo de pagamento. Requeiro informaƒˆes sobre como tais
projetos foram selecionados. Qual o crit‰rio? Qual seu p•blico alvo? Qual sua finalidade?
Disse tamb‰m que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
novamente cŽpia dos trŒs orƒamentos da obra do Renascer e do contrato entre a firma
vencedora e a Prefeitura Municipal de Bananal, para fornecer os materiais na realizaƒ‚o
da referida obra, conforme j‡ solicitado em Requerimento n.€ 008/2015, datado em
05/02/2015. Por fim, teceu breves coment‡rios sobre um requerimento apresentado em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, com cŽpia ao Conselho Tutelar de Bananal e ao Minist‰rio
P•blico de Bananal, solicitando informaƒˆes sobre o porque da empresa de transportes
Endij‡ estar realizando o transporte dos alunos dos bairros rurais “Turvo” e “Quadro”
juntos? Esta conduta de “juntar” as linhas est‡ trazendo preju†zo e transtorno aos alunos
de 3 a 4 anos de idade, que est‚o matriculados no Maternal, fazendo com que os
mesmos cheguem a suas residŒncias muito tarde, por volta de 20:00 horas, sendo que
s‚o liberados da escola ‹s 16:50 horas. Ou seja, demoram praticamente 3 horas para
estas crianƒas chegarem a suas casas. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader
Gonƒalves disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr. Estevam Galv‚o de Oliveira, DD. Deputado
Estadual, solicitando intercess‚o junto ao Governo do Estado de S‚o Paulo, para a
realizaƒ‚o de serviƒos de melhorias na “Estrada Rural do Rodriguinho” em Bananal-SP. A
estrada do Rodriguinho ‰ uma estrada de terra de ‡rea rural e por ser uma regi‚o onde
predominam muitas pedras e por ser uma ladeira, a estrada fica intransit‡vel diversos
per†odos durante o ano, sobretudo e especialmente na ‰poca das chuvas (novembro ‹
marƒo). Como se trata de um vale pequeno, as trombas d’‡gua s‚o constantes e
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pontuais, derramando suas ‡guas diretamente na estrada que recebe tamb‰m as ‡guas
das encostas. Este volume acaba com qualquer tentativa de reforma que j‡ foram
empreendidas no local. • necess‡rio, sobretudo, o escoamento destas ‡guas atrav‰s de
valetas profundas em ambos os lados e o aux†lio de bocas-de-lobo que fazem esta
captaƒ‚o. Al‰m dos moradores locais, o acesso dif†cil tamb‰m impede a chegada de
policiamento e/ou emergŒncia m‰dica – ambulŠncia, no caso – devido ‹ situaƒ‚o prec‡ria
da estrada. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Cel PM H‰lio Verza Filho, DD. Comandante de
Policiamento Rodovi‡rio do Estado de S‚o Paulo, solicitando novamente informaƒˆes
quanto a Base Operacional 068/01, localizada na SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) em
Bananal-SP – Concession‡ria DER-6. A Base citada acima se encontra atualmente
praticamente abandonada, ficando sem policiamento por v‡rios dias. Peƒo de Vossa
ExcelŒncia para que disponibilize mais policias para esta Base, para que fique 24 horas
no local oferecendo o apoio imprescind†vel ao munic†pio de Bananal, cidade interiorana
que faz divisa j‡ com o estado do Rio de Janeiro (Barra Mansa-RJ). Vale ressaltar que o
policiamento militar, conta com apenas 2 homens por plant‚o, numa cidade de mais de
10.000 habitantes. Os mun†cipes ficar‚o agradecidos se Vossa ExcelŒncia puder atender
este pedido, pois estamos inseguros, considerando que a Base citada ‰ a “porta de
entrada” para nosso munic†pio. Comentou brevemente tamb‰m sobre uma indicaƒ‚o
apresentada em que solicita ‹ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de reforma (estrutura, buraco, pintura e iluminaƒ‚o)
urgente na passarela de metal que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a Rua Ant•nio A
Rodrigues Leite na CerŠmica. A referida passarela encontra-se em prec‡rias condiƒˆes,
oferecendo risco aos pedestres que transitam pelo local diariamente, principalmente
crianƒas e idosos. O pedido acima j‡ foi solicitado em 21 de marƒo de 2013, em 06 de
fevereiro e em 08 de maio de 2014, por‰m at‰ a presente data nenhum serviƒo ainda foi
feito. 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.
Deputada Federal Keiko Ota, solicitando a possibilidade de doar ao munic†pio de BananalSP, um “Parque Infantil” e uma “Academia ao Ar Livre” a fim de atender a populaƒ‚o de
Bananal. Como sugest‚o, gostaria muito que o parque infantil fosse instalado no bairro
“Vila Bom Jardim”, o mais populoso da cidade, que iria atender v‡rias crianƒas. J‡ a
academia, ver†amos a possibilidade de atender um local estrat‰gico no munic†pio. Vale
ressaltar que Bananal n‚o tem um parque infantil para as crianƒas de nossa cidade. At‰
mesmo quando recebemos turistas acompanhados de seus filhos, n‚o h‡ um local
apropriado para os mesmos brincarem. Este parque seria com brinquedos simples, como:
escorregador, gangorra, balanƒo, etc. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o a
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se disponibilizar
energia el‰trica no Cemit‰rio do distrito de Rancho Grande, com uma tomada padr‚o, a
fim de oferecer energia aos pedreiros que executam os serviƒos de construƒ‚o e
manutenƒ‚o dos t•mulos, pois quando v‚o realizar o acabamento dos t•mulos com pisos,
os mesmos n‚o podem ser cortados, fazendo com que o pedreiro precise medir todos os
pisos, levar em outro local para cort‡-los e somente depois cola-los, encarecendo os
serviƒos a populaƒ‚o. Comentou tamb‰m que apresentou uma indicaƒ‚o ‹
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar um redutor
de velocidade (quebra-molas) na av. Jo‚o de Godoy Macedo, em frente ‹ passarela da
CerŠmica. Neste local da avenida h‡ um ponto de •nibus que ‰ utilizado por todos os
moradores dos bairros CerŠmica e Paulo Macedo, al‰m de ve†culos escolares que fazem
tamb‰m sua parada no local. Ou seja, a avenida ‰ atravessada a todo o momento por
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pedestres, e os carros transitam em alta velocidade no local, al‰m de ser exatamente em
uma curva, dificultando a visibilidade. Este pedido foi solicitado por v‡rias pessoas das
localidades, inclusive o Sr. Mariano, que j‡ presenciou situaƒˆes perigosas na travessia
de pedestres pela avenida. Disse tamb‰m que apresentou uma indicaƒ‚o a
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviƒos de
reforma e pintura nos vesti‡rios do campo de futebol no distrito de Rancho Grande,
incluindo nos serviƒos de reforma, a instalaƒ‚o de chuveiro frio. Indico ainda para a
necessidade de se nivelar com m‡quina, toda a lateral do campo, ‹ margem da av.
Vicente de Paula Almeida, a fim de utilizar o espaƒo para estacionamento de ve†culos. Por
fim, comentou sobre uma “Moƒ‚o de Pesar”, apresentada pelo falecimento do SR. Silvio
Rocha da Silva, ocorrido recentemente. Gostaria de deixar registrado nos anais desta
Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida do Sr. Silvio,
popularmente conhecido como “Timbu”. Com a palavra vereador ’lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Ilmo. Sr. Divinomar Oliveira da Silva, DD. Diretor Regional dos Correios
do Estado de S‚o Paulo – Interior, em Bauru-SP, solicitando providŒncias urgentes na AC
de Bananal-SP, com relaƒ‚o ao mau funcionamento dos equipamentos dos 2 (dois)
caixas existentes na referida agŒncia. H‡ mais de 15 dias a agŒncia dos correios de
Bananal est‡ operando apenas com um caixa, devido ao outro estar com problemas de
operacionalidade. Com isso a fila est‡ dobrando seu tamanho e causando insatisfaƒ‚o
entre os clientes (populaƒ‚o de Bananal). No hor‡rio de almoƒo dos funcion‡rios dos
caixas, o problema aumenta ainda mais, pois ‰ necess‡rio o operador que est‡ com seu
caixa danificado acessar o outro que est‡ funcionando para que a agŒncia n‚o fique sem
atendimento, e ao sair do sistema, entrar com outro login, depois sair novamente... etc., o
tempo perdido na agŒncia ‰ muito grande. Al‰m do sistema de informaƒ‚o da empresa
ser lento, os equipamentos perif‰ricos como impressoras, PIN PAD e leitor Žtico falham
in•meras vezes, ocasionando mais lentid‚o ainda. • v‡lido destacar que os funcion‡rios
da agŒncia s‚o de extrema competŒncia, fazendo de tudo para o bom atendimento, no
entanto percebemos que n‚o conseguem a agilidade necess‡ria, devido os problemas
apresentados nos equipamentos. Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o a
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar um
alambrado de proteƒ‚o com tranca no entorno das Academias ao Ar Livre, localizadas no
distrito de Rancho Grande e na Praƒa D. Domiciana, dando mais proteƒ‚o ‹s academias,
principalmente em per†odos noturnos, onde vŠndalos podem danificar os aparelhos. E se
poss†vel ter sempre um funcion‡rio vigiando a mesma no per†odo que estiver aberto o
alambrado. Indico ainda para a necessidade de se instalar uma “lixeirinha” nas
proximidades da Academia ao Ar Livre em Rancho Grande, pedido este realizado pelos
moradores locais. Comentou tamb‰m brevemente sobre uma indicaƒ‚o a Excelent†ssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviƒos de roƒada, capina
e limpeza no entorno do Est‡dio Municipal Jo‚o Avelar, na Vila Bom Jardim e no entorno
da Locomotiva “Tereza Cristina”, localizada na Praƒa D. Domiciana. Por fim, disse que
apresentou uma indicaƒ‚o ‹ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar a substituiƒ‚o de lŠmpadas queimadas dos refletores da
quadra de esportes localizada na Praƒa D. Domiciana. V‡rias pessoas utilizam a referida
quadra para a pr‡tica de esportes durante o per†odo noturno, motivo este que solicito a
substituiƒ‚o das lŠmpadas. Indico ainda para a necessidade de retirada de ‡rvore na
Praƒa D. Domiciana, atingida recentemente por uma descarga de raio. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com a vereadora L•cia
Nader com relaƒ‚o ‹ necessidade de realizaƒ‚o de serviƒos de melhorias na “Estrada
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Rural do Rodriguinho” em Bananal-SP. Disse que ‰ muito importante a contrataƒ‚o de
monitores para atuarem na escola S‚o Laurindo, visando o acompanhamento dos alunos
e que concorda com os demais vereadores sobre a necessidade da instalaƒ‚o de
redutores de velocidade em algumas localidades do Munic†pio, visando aumentar a
seguranƒa dos moradores. Com a palavra vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Zuleika Maria Palhares Telles
Claro, DD. Gerente Institucional da Vivo (Telef•nica), em Santos-SP, solicitando,
conforme resposta ao Requerimento n.€ 053/2013 deste Vereador, informaƒˆes quanto ‹s
pendŒncias t‰cnicas da ‡rea como o atendimento por arm‡rio Žptico, o que possibilitaria o
atendimento aos assinantes locais, que solicitarem a instalaƒ‚o do speedy. Com a palavra
vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando junto a Secretaria Municipal de Sa•de, informaƒˆes quanto ao
n‚o atendimento do m‰dico pediatra na Unidade Mista de Sa•de Mons. Cid Franƒa
Santos nas segundas-feiras, sendo que outrora t†nhamos este atendimento no per†odo da
tarde. H‡ semanas este atendimento especializado n‚o vem acontecendo, sendo ele
substitu†do pelo atendimento por m‰dico clinico geral de plant‚o, e sabemos que as
crianƒas precisam ser atendidas com o acompanhamento do m‰dico pediatra. Em
seguida, disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos e Agradecimentos ‹ Secretaria
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Manutenƒ‚o e Serviƒos Municipais, na pessoa
de Josiane Couto e a Prefeitura Municipal de Bananal, na pessoa da Exma. Sra. Prefeita
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pela implantaƒ‚o da coleta seletiva de lixo urbano no
munic†pio de Bananal. A Coleta Seletiva ‰ o primeiro e o mais importante passo para
fazer com que v‡rios tipos de res†duos sigam seu caminho para reciclagem ou destinaƒ‚o
final ambientalmente correta, pois o res†duo separado corretamente deixa de ser lixo. A
coleta seletiva de lixo ‰ de extrema importŠncia para o nosso munic†pio. Al‰m de gerar
rendas e economia para as empresas, tamb‰m significa uma grande vantagem para o
meio ambiente, uma vez que diminui a poluiƒ‚o dos solos e rios. Dessa maneira
possibilitamos o maior aproveitamento do res†duo, que antes era descartado e como
consequŒncia do seu n‚o aproveitamento aumentaria a quantidade de lixo causando
grandes problemas ambientais. Disse tamb‰m que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos e
Agradecimentos ao Ilmo. Sr. Ant•nio Batista Nunes Filho, DD. servidor p•blico municipal,
conhecido popularmente como “Toninho Coleirinho”, pelos relevantes serviƒos prestados
ao munic†pio de Bananal h‡ mais de 25 anos, sempre com grande dedicaƒ‚o,
profissionalismo, carinho e muito amor. Comentou tamb‰m que apresentou uma indicaƒ‚o
‹ Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se consertar a porta
do antigo consultŽrio odontolŽgico localizado no Posto de Sa•de do bairro da Palha. A
referida porta est‡ danificada h‡ tempo e segundo moradores locais, animais indesej‡veis
como insetos, roedores e cobras est‚o adentrando no local aonde ainda h‡ equipamentos
e materiais odontolŽgicos, al‰m de crianƒas brincarem prŽximas ao local, que est‡
servindo hoje para abrigo de animais. Disse tamb‰m que apresentou uma indicaƒ‚o ‹
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade da farm‡cia da Unidade
Mista de Sa•de Mons. Cid Franƒa Santos funcionar tamb‰m nos finais de semana, devido
ao aumento nos atendimentos m‰dicos nestes •ltimos dias por causa da dengue.
Sabemos que a grande maioria dos pacientes de nosso munic†pio n‚o tem condiƒˆes
financeiras de arcar com medicamentos, com isso grande parte dos pacientes atendidos
nos finais de semana, precisam aguardar at‰ a segunda-feira para apanhar a medicaƒ‚o.
Peƒo a Vossa ExcelŒncia para que pense com carinho nesta quest‚o. Por fim, comentou
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que hoje no Munic†pio de Bananal h‡ 146 casos notificados e 32 j‡ confirmados de
dengue, ressaltando a necessidade de conscientizaƒ‚o da populaƒ‚o no sentido de tomar
as medidas necess‡rias visando a prevenƒ‚o desta doenƒa. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que esteve no •ltimo domingo no Bairro Rancho Grande, onde foi
jogar futebol com amigos, que esteve no vesti‡rio do Campo e constatou que este
vesti‡rio n‚o est‡ em boas condiƒˆes de conservaƒ‚o, est‡ abandonado pelo Poder
Executivo. Disse que concorda com o vereador Robson no sentido de que ‰ necess‡rio
que o Poder Executivo faƒa esforƒos para a realizaƒ‚o do Campeonato Amador de
Futebol neste ano de 2015 em nosso Munic†pio. Ressaltou a importŠncia da atuaƒ‚o dos
vereadores junto aos Deputados visando a liberaƒ‚o de emendas parlamentares para o
Munic†pio de Bananal, pois ‰ atrav‰s delas que muitas obras e melhorias podem ser
realizadas em nosso Munic†pio. Por fim, teceu breves coment‡rios sobre algumas
respostas recebidas da Prefeitura Municipal com relaƒ‚o a requerimentos de sua autoria
feitos em Sessˆes passadas, relativos ‹ Ponte Santa vitŽria e Morro da Caixa D’‡gua.
Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que apresentou um
requerimento, onde solicita, nos termos regimentais, que a empresa Elektro S/A realize a
remoƒ‚o de um poste localizado no Bairro Vila Bom Jardim, no loteamento denominado
Pedro Nader, em frente ‹ garagem do Sr. Mois‰s. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento ‹ Exma. Prefeita Municipal solicitando informaƒˆes de qual seria a data
prevista para o in†cio do Campeonato Amador de Futebol no ano de 2015, em Bananal.
Disse que apresentou uma Moƒ‚o de Aplausos ao Deputado Estadual Fernando Capez,
pela brilhante vitŽria como novo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de S‚o
Paulo, conquistando 92 votos dos 94 Deputados presentes na escolha da nova Mesa
Diretora da Assembleia. Desejamos um feliz mandato junto a este Poder t‚o importante
do Estado de S‚o Paulo, pois seu car‡ter, sua honestidade, sua competŒncia, seu
companheirismo, sua dedicaƒ‚o valem muito para nŽs que trabalhamos muito para ver
Vossa ExcelŒncia no posto que ocupa nesse momento. Por fim, disse que apresentou
uma indicaƒ‚o solicitando da Prefeitura Municipal de Bananal a recolocaƒ‚o de tampas de
alguns bueiros no Bairro Vila Bom Jardim, visando o aumento da seguranƒa dos
moradores e demais pessoas que passam por aquela localidade. Colocados em votaƒ‚o
os requerimentos e moƒˆes, foram aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais
quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para a
ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as), foi dispensada a chamada
regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constou: Projeto de Lei n€ 06, de 23 de janeiro de 2015 – “Institui o Adicional de
Qualificaƒ‚o – AQ – destinado aos servidores da Prefeitura Municipal de Bananal, em
raz‚o da evoluƒ‚o acadŒmica, e d‡ outras providŒncias”; Projeto de Lei n€ 07, de 23 de
janeiro de 2015 – “institui a gratificaƒ‚o de funƒ‚o aos membros da Comiss‚o
Permanente de Licitaƒ‚o e ao servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio,
acrescenta os artigos 3€-A, 3€-B e 3€-C ‹ Lei n€ 88, de 26 de fevereiro de 2013, e d‡
outras providŒncias”; Projeto de Lei n€ 08, de 23 de janeiro de 2015 – “Dispˆe sobre a
criaƒ‚o da Comiss‚o Permanente de Controle Interno da Prefeitura Municipal da EstŠncia
Tur†stica de Bananal/SP, e d‡ outras providŒncias”. Colocado em discuss‚o o Projeto de
Lei n€ 06, de 23 de janeiro de 2015 – “Institui o Adicional de Qualificaƒ‚o – AQ –
destinado aos servidores da Prefeitura Municipal de Bananal, em raz‚o da evoluƒ‚o
acadŒmica, e d‡ outras providŒncias”, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que este ‰ um projeto de lei que concede um adicional
ao sal‡rio daqueles servidores p•blicos que estudaram e possam fazer jus a este
adicional. • uma proposiƒ‚o que estimula os funcion‡rios a estudarem. Disse que ‰
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preciso o Poder P•blico dar mais atenƒ‚o ‹ educaƒ‚o nesse pa†s. Disse que este
Adicional de Qualificaƒ‚o j‡ existe no Estado e em outros Munic†pios, e que agora este
projeto de lei em discuss‚o visa a implantaƒ‚o deste incentivo ao estudo aqui para os
servidores do Poder Executivo Municipal e que a Prefeitura Municipal de Bananal est‡ de
parab‰ns pela iniciativa deste projeto. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que concorda com o Vereador Osvaldo somente em relaƒ‚o ‹ educaƒ‚o ser
muito importante, mas ‰ contra a aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei, porque o adicional de
qualificaƒ‚o previsto ser‡ devido apenas ‹queles servidores que realizarem cursos
inerentes ‹ sua ‡rea de atuaƒ‚o dentro do Poder Executivo, portanto esse projeto de lei
ir‡ beneficiar apenas alguns cargos. Disse que este Projeto de Lei ‰ incoerente neste
momento porque a Prefeitura Municipal de Bananal est‡ passando por dificuldades
financeiras e com dificuldades para pagar alguns fornecedores e acredita que o Poder
Executivo ter‡ dificuldades em arcar com esta despesa nova, por isso ‰ contra a
aprovaƒ‚o do projeto de lei em discuss‚o. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader
Gonƒalves disse que concorda com o Projeto de Lei em discuss‚o, que a Prefeitura
Municipal de Bananal tamb‰m deveria dar capacitaƒ‚o profissional aos seus servidores
p•blicos municipais. Disse que a responsabilidade pelo pagamento deste adicional de
qualificaƒ‚o ser‡ exclusivamente da Prefeitura Municipal, que se o projeto de lei veio
acompanhado de RelatŽrio de Impacto Financeiro demonstrando que a Prefeitura
Municipal tem condiƒˆes de pagar, ent‚o ‰ favor‡vel ‹ aprovaƒ‚o do Projeto de Lei em
discuss‚o. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que se a
Prefeitura Municipal de Bananal mandou este Projeto de Lei para a an‡lise e votaƒ‚o dos
vereadores, ‰ porque ela sabe que ter‡ recursos suficientes para arcar com estas
despesas. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda
com este Projeto de Lei em discuss‚o porque ele ‰ um incentivo para que os servidores
p•blicos municipais possam estudar e se qualificar. Com a palavra vereador Jos‰
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que concorda com as palavras dos vereadores
Osvaldo e L•cia, que o Estudo de Impacto Financeiro diz que a Prefeitura Municipal de
Bananal tem recursos suficientes para arcar com esta despesa do Adicional de
Qualificaƒ‚o, por isso ‰ favor‡vel ‹ aprovaƒ‚o do projeto de lei em discuss‚o. Colocado
em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€ 06, de 23 de janeiro de 2015, foi o mesmo APROVADO
por maioria de votos, tendo votado contra apenas a vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 07, de 23 de janeiro de 2015 –
“institui a gratificaƒ‚o de funƒ‚o aos membros da Comiss‚o Permanente de Licitaƒ‚o e ao
servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio, acrescenta os artigos 3€-A, 3€B e 3€-C ‹ Lei n€ 88, de 26 de fevereiro de 2013, e d‡ outras providŒncias”, solicitou e fez
uso da palavra: Com a palavra vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse
que analisou o projeto de lei em discuss‚o e que o mesmo ‰ constitucional. Com a
palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que ‰ contr‡ria a este projeto de
lei em discuss‚o porque acredita que todos os cargos e funƒˆes da Prefeitura Municipal
de Bananal s‚o importantes, n‚o somente os da Comiss‚o de Licitaƒ‚o, por isso n‚o
acha justo o pagamento desta gratificaƒ‚o aos membros da Comiss‚o Permanente de
Licitaƒ‚o e ao servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio. Com a palavra
Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que concorda com as palavras da
vereadora •rika e tamb‰m n‚o acha justo o pagamento desta gratificaƒ‚o aos membros
da Comiss‚o Permanente de Licitaƒ‚o e ao servidor designado como pregoeiro e sua
equipe de apoio. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que
concorda com as palavras da vereadora L•cia Nader e tamb‰m n‚o acha justo o
pagamento desta gratificaƒ‚o aos membros da Comiss‚o Permanente de Licitaƒ‚o e ao
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servidor designado como pregoeiro e sua equipe de apoio, porque os servidores p•blicos
j‡ tem seu sal‡rio para desempenhar estas funƒˆes. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de
Lei n€ 07, de 23 de janeiro de 2015, foi o mesmo REJEITADO por maioria de votos, tendo
votado contr‡rios ao Projeto de Lei os vereadores •rika Tereza Coitinho Affonso, L•cia
Helena Nader Gonƒalves, Maria Aparecida Souza da Costa, Osvaldo Ferreira e Luiz
Cosme Martins de Souza. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 08, de 23 de janeiro
de 2015 – “Dispˆe sobre a criaƒ‚o da Comiss‚o Permanente de Controle Interno da
Prefeitura Municipal da EstŠncia Tur†stica de Bananal/SP, e d‡ outras providŒncias”,
solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que ‰
muito importante a criaƒ‚o desta Comiss‚o Permanente de Controle Interno da Prefeitura
Municipal, tendo em vista que a corrupƒ‚o no pa†s est‡ muito grande e a funƒ‚o principal
de uma Comiss‚o de Controle Interno ‰ fiscalizar os atos da administraƒ‚o p•blica e al‰m
do mais, ‰ exigŒncia do Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo a criaƒ‚o desta
Comiss‚o Permanente de Controle Interno nas Prefeituras Municipais. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que car‡ter n‚o se compra, que a criaƒ‚o
desta Comiss‚o Permanente de Controle Interno da Prefeitura Municipal ‰ importante,
mas o Tribunal de Contas do Estado de S‚o Paulo n‚o determina que os servidores
sejam remunerados para exercerem essa funƒ‚o e que, por isso, ‰ contr‡ria ‹ aprovaƒ‚o
deste projeto de lei em discuss‚o. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader
Gonƒalves disse que os funcion‡rios que ir‚o compor a Comiss‚o Permanente de
Controle Interno da Prefeitura Municipal j‡ s‚o servidores de carreira, que n‚o precisam
receber gratificaƒ‚o para desempenharem estas funƒˆes. Colocado em votaƒ‚o o Projeto
de Lei n€ 08, de 23 de janeiro de 2015, foi o mesmo APROVADO por maioria de votos,
tendo votado contra apenas as vereadoras •rika Tereza Coitinho Affonso, L•cia Helena
Nader Gonƒalves e Maria Aparecida Souza da Costa. 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 Jos‰ Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que nos •ltimos dias est‡ sendo moralmente atingido pela
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso, atrav‰s de coment‡rios em redes sociais. Em
seguida, leu alguns trechos desses coment‡rios proferidos pela vereadora •rika e disse
que trabalha de forma correta, transparente, que acompanha as licitaƒˆes e diversos
outros trabalhos do Poder Executivo. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que respeita a opini‚o do vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
mas acredita que o mesmo falhou como vereador. Disse que ele fez um gr‡fico com
relaƒ‚o aos gastos do Poder Executivo com a empresa Dudacar, oficina mecŠnica que
presta serviƒos aos ve†culos da Prefeitura Municipal de Bananal, onde foram constatadas
irregularidades nos pagamentos, mas o vereador Jos‰ Eduardo n‚o tomou as
providŒncias necess‡rias. Disse, ainda, que a Rua Arnaldo de Souza est‡ muito suja,
precisando urgentemente de serviƒos de limpeza geral e capina, pois os moradores est‚o
reclamando do descaso da Prefeitura Municipal de Bananal em relaƒ‚o a esta rua.
Comentou tamb‰m sobre a situaƒ‚o da dengue no Munic†pio de Bananal, ressaltando a
necessidade de conscientizaƒ‚o das pessoas visando a adoƒ‚o de medidas de
prevenƒ‚o desta doenƒa. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse
que recebeu resposta da Elektro com relaƒ‚o a um requerimento encaminhado a esta
empresa onde solicitava melhorias e instalaƒ‚o de iluminaƒ‚o p•blica em alguns pontos
da cidade, sendo respondido pela Elektro que a responsabilidade por estes serviƒos
agora ‰ do Munic†pio. Por‰m, disse que o Poder Executivo j‡ havia se manifestado
anteriormente no sentido de que existe uma decis‚o judicial que obriga a Elektro a se
responsabilizar por este tipo de serviƒo, ou seja, um est‡ empurrando para o outro a
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responsabilidade pela manutenƒ‚o da iluminaƒ‚o p•blica, e ambos se recusam a realizar
os serviƒos e melhorias solicitados pelo vereador. Em seguida, agradeceu aos senhores
Fumeiro e Coqueiro pela limpeza do Est‡dio do Bairro Vila Bom Jardim. Agradeceu
tamb‰m ‹ Secret‡ria Municipal de Sa•de, Sr• Sarah Bruno, pelos trabalhos realizados
neste Munic†pio. Parabenizou o Sr. Ad‚o da Coxinha pelos trabalhos realizados no
Munic†pio de Bananal. Pediu ‹ Exma. Prefeita Municipal de Bananal que os professores
das escolas municipais possam voltar a fazer suas refeiƒˆes nas escolas. Agradeceu
tamb‰m ao Jo‚o Sivi, da Sucen, pelo ve†culo FumacŒ que vem passando pelas ruas da
cidade no combate aos pernilongos e mosquitos da dengue. Comentou tamb‰m sobre a
situaƒ‚o da dengue no Munic†pio de Bananal, ressaltando a necessidade de
conscientizaƒ‚o das pessoas visando a adoƒ‚o de medidas de prevenƒ‚o desta doenƒa.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa agradeceu ao senhor
Fernando, da equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pelo serviƒo de limpeza
realizado na Vila Bom Jardim. Em seguida, disse que n‚o concorda com a cobranƒa feita
pela Prefeitura Municipal para a prestaƒ‚o de serviƒos de limpeza com a m‡quina. Com a
palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves comentou sobre a situaƒ‚o da dengue
no Munic†pio de Bananal, ressaltando a necessidade de conscientizaƒ‚o das pessoas
visando a adoƒ‚o de medidas de prevenƒ‚o desta doenƒa. Disse que existem muitos
trabalhos essenciais a serem feitos no Munic†pio de Bananal, inclusive alguns previstos
dentro do Plano Diretor. Disse que os vereadores devem sempre buscar emendas
parlamentares para o Munic†pio, porque este ‰ um dos papeis do vereador. Disse que
enviar‡ um requerimento ‹ ANEEL, solicitando providencias desta Agencia Reguladora de
Energia El‰trica, no sentido de monitorar a atuaƒ‚o da Elektro em nosso Munic†pio e
regi‚o, tendo em vista que a Elektro est‡ deixando a desejar com relaƒ‚o ‹ prestaƒ‚o de
seus serviƒos de fornecimento de energia el‰trica ‹ populaƒ‚o. Em seguida, comentou
que participou, momentos antes desta Sess‚o, de uma palestra sobre o uso e os
problemas da ‡gua em nosso Munic†pio, realizada pela Sabesp, atrav‰s do gerente Sr.
Douglas Guarizzi. Por fim, parabenizou o grupo Art in Cena, pela apresentaƒ‚o de uma
peƒa teatral ocorrida recentemente. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que o
Conselho Municipal dos Direitos da Crianƒa e do Adolescente pode receber 6% do valor a
ser pago a t†tulo de imposto de renda, basta o contribuinte fazer esta opƒ‚o de doaƒ‚o no
momento da declaraƒ‚o do imposto de renda. Disse que j‡ existe uma conta prŽpria para
o recebimento destas doaƒˆes e j‡ existe tamb‰m o CNPJ do referido Conselho
Municipal, e que agora sŽ falta mais divulgaƒ‚o para que estas doaƒˆes possam ser
feitas. Disse que este ano j‡ foram aprovados nesta CŠmara Municipal muitos projetos de
lei de abertura de cr‰ditos adicionais especiais, mas at‰ agora n‚o viu nenhuma obra ser
realizada, que os recursos n‚o est‚o chegando para serem utilizados. Com a palavra
vereador Luiz Maur†cio Coutinho parabenizou o Fundo Social de Solidariedade pela
iniciativa de promover diversas atividades no •ltimo Dia Internacional da Mulher, como
cortes de cabelo, aferiƒ‚o de press‚o arterial, dentre outras, ‹ populaƒ‚o feminina de
Bananal. Parabenizou o Exmo. Deputado Padre Afonso, pela sua posse legislativa
ocorrida em Sess‚o Especial nesta semana. Parabenizou a Exma. Prefeita Municipal e o
Ilmo. Sr. Secret‡rio Municipal de Educaƒ‚o pelo projeto Elektro nas Escolas. Parabenizou
o gerente da Sabesp, Sr. Douglas Guarizzi, pela palestra sobre o uso e os problemas da
‡gua em nosso Munic†pio, realizada momentos antes desta Sess‚o. Por fim, comentou
tamb‰m sobre a situaƒ‚o da dengue no Munic†pio de Bananal, ressaltando a necessidade
de conscientizaƒ‚o das pessoas visando a adoƒ‚o de medidas de prevenƒ‚o desta
doenƒa. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou sobre a
necessidade de o Poder Executivo construir uma passarela entre o Bairro Recanto Feliz e
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a Rua Ayres de Ara•jo Azevedo, a pedido dos moradores daquela localidade, pois
facilitar‡ o deslocamento dos moradores daqueles bairros. Em seguida, agradeceu a
equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pela troca de 4 lŠmpadas na Ponte
da Boa Morte, pois estavam queimadas h‡ bastante tempo. Ressaltou, tamb‰m a
necessidade de se realizar uma limpeza geral no Morro do Jal‰m, onde j‡ foi feito um
serviƒo de roƒada superficial no mato das ruas, por‰m n‚o foi feita a capina e o mato j‡
cresceu novamente. Comentou tamb‰m que ‰ preciso a Prefeitura Municipal de Bananal,
atrav‰s de sua equipe de obras, dar uma atenƒ‚o especial ao Morro do Bruno, tendo em
vista a existŒncia de muitos buracos nas ruas deste Bairro e em todo o Bairro da Vila Bom
Jardim. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e convocou
os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŽxima Sess‚o Ordin‡ria dia 01 (primeiro) de
abril de 2015, quarta 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, 19 de marƒo 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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