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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 08 - 2015

ATA DA 8• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2015. No dia vinte
e um do m…s de maio de dois mil e quinze (21/05/2015), †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 Oitava 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), Luiz Cosme Martins de Souza (1ƒ Secret‰rio), „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2ƒ Secret‰rio), Luiz Mauricio Coutinho, JosŒ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira, •rika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. Ausente a
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. 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 matŒrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR JOSE
EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.€ 081/2015= solicita do
D.E.R. do RJ, serviƒos de reparo em buraco localizado no km7 da RJ-157; Moƒ‚o n.€
069/2015= de aplausos, a propriet„ria da Ch„cara Santa Inez, Maria Lucia Prado Uchoa
Maciel e seu esposo Engels Machado Maciel, pelo reconhecimento da Reserva Particular
do Patrim…nio Natural denominada Ch„cara Santa Inez localizada em nosso munic†pio;
Indicaƒ‚o n.€ 080/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, retirada
dos entulhos localizados na entrada e interior do Cemit‡rio da Santa Casa; Indicaƒ‚o n.€
081/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, cadastramento de
doadores de sangue em nosso munic†pio; VEREADORA L•CIA HELENA NADER
GON‘ALVES: Requerimento n.€ 082/2015= solicita do Museu Nacional dos Correios,
informaƒˆes quanto ao destino da antiga Estaƒ‚o Ferrovi„ria no munic†pio de BananalSP; Requerimento n.€ 083/2015= solicita do CONDEPHAAT, informaƒˆes quanto ao
destino da antiga Estaƒ‚o Ferrovi„ria no munic†pio de Bananal-SP; Requerimento n.€
084/2015= solicita da SABESP, c‰pia do contrato de 30 anos entre a empresa e a
Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 085/2015= solicita da Igreja Cat‰lica
de Bananal, informaƒˆes quanto Š Igreja S‚o Jos‡ do Retiro e o antigo cemit‡rio;
Indicaƒ‚o n.€ 084/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, instalaƒ‚o
de redutor de velocidade na av. Jo‚o Godoy de Macedo; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€ 086/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora
Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto a parceria entre a Prefeitura Municipal de Bananal
e a SABESP, com relaƒ‚o ao fornecimento de „gua na localidade “Pouso Seco”; Moƒ‚o
n.€ 073/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Valdemir de Jesus Gomes; Indicaƒ‚o n.€
085/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, serviƒos de reparos ou
a substituiƒ‚o das traves do gol do campo de futebol em Rancho Grande; Indicaƒ‚o n.€
086/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, instalaƒ‚o de redutores
de velocidade no “bairro Chico Leme”; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Requerimento n.€ 087/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal,
informaƒˆes quanto o atraso e se haver„ prorrogaƒ‚o do prazo de vencimento dos carn•s
de IPTU 2015; Moƒ‚o n.€ 072/2015= de aplausos, a todos os enfermeiros, auxiliares e
t‡cnicos de enfermagem, pelo dia mundial do enfermeiro comemorado no dia 12 de maio
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e pelo dia do auxiliar e t‡cnico de enfermagem, comemorado no dia 20 de maio;
Indicaƒ‚o n.€ 087/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, serviƒos
de pintura de faixa amarela e colocaƒ‚o de placa ‘proibido estacionar’ na entrada da trav.
Anselmo Siqueira; 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.€
088/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto a
realizaƒ‚o do Campeonato Amador de Futebol Masculino em Bananal; Requerimento n.€
089/2015= solicita da Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, informaƒˆes por qual
motivo os ve†culos da Prefeitura Municipal de Bananal ficarem estacionados nas
proximidades da sede da Prefeitura; Requerimento n.€ 090/2015= solicita da
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, informaƒˆes quanto a diminuiƒ‚o na compra
do leite dos idosos pelo programa social; Moƒ‚o n.€ 070/2015= de aplausos, a todos os
pedagogos da nossa rede municipal e estadual de ensino, pelo Dia do Pedagogo,
celebrado em 20 de maio; Moƒ‚o n.€ 071/2015= de aplausos, a todos os garis de Bananal
pelo seu dia, comemorado em 16 de maio; Indicaƒ‚o n.€ 082/2015= solicita da
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, fornecimento de uniformes de inverno aos
alunos da rede p•blica municipal de ensino; Indicaƒ‚o n.€ 083/2015= solicita da
Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal, adiamento do prazo de vencimento dos
carn•s de IPTU 2015. 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 oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒˆes quanto a realizaƒ‚o
do Campeonato Amador de Futebol Masculino de nossa cidade. Diversos mun†cipes
amantes do futebol vieram at‡ esta Vereadora solicitar tais informaƒˆes, saber se o
campeonato de fato vai se realizar ou n‚o. Quando se dar„ o in†cio do campeonato? Caso
a n‚o realizaƒ‚o, por qual motivo. Em seguida, disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal,
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒˆes por qual motivo os ve†culos da
Prefeitura Municipal de Bananal, dentre eles …nibus e ambul’ncias, ficarem estacionados
nas proximidades da sede da Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Bananal n‚o poderia
determinar o estacionamento destes ve†culos no p„tio do Solar Aguiar Valim? Disse,
ainda, que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
informaƒˆes se houve diminuiƒ‚o na compra do leite dos idosos, pois v„rios idosos me
procuraram para reclamarem que est‚o pegando menos leite do que o de costume. Caso
positivo, qual o motivo desta diminuiƒ‚o na entrega do leite? Solicito c‰pia da relaƒ‚o dos
idosos assistidos pelo Programa Social. Comentou brevemente sobre uma Moƒ‚o De
Aplausos apresentada a todos os pedagogos da nossa rede municipal e estadual de
ensino, pelo Dia do Pedagogo, celebrado no •ltimo dia 20 de maio. Ensinar n‚o ‡
transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua pr‰pria produƒ‚o ou sua
construƒ‚o. Que se d• ci•ncia do inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Educaƒ‚o e
as escolas: EE “Visconde de S‚o Laurindo”, E.M.E.F. "Prof. JOS‘ Luiz F. Guimar‚es",
E.M.E.F. "PROF.“ Zen‰bia P. Ferreira", E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra" e E.M.E.I.E.F.
"Joaquim F. de Paula". Disse, tamb‡m, que apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos a todos
os garis de Bananal pelo seu dia, comemorado no •ltimo dia 16 de maio. Parab‡ns
queridos Garis, que faƒa sol ou faƒa chuva estes profissionais se esforƒam para deixar
nossa cidade mais bonita e um lugar mais agrad„vel de viver. Eles s‚o respons„veis pela
coleta do lixo das resid•ncias, ind•strias, edif†cios e tamb‡m pela limpeza e a
conservaƒ‚o das vias p•blicas. Os garis realizam um trabalho essencial n‚o s‰ para
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

garantir o bem estar da populaƒ‚o Bananalense, mas, sobretudo a sa•de de todos os
moradores. Profissionais t‚o imprescind†veis no dia a dia das cidades brasileiras que a
C’mara dos Deputados, por meio do Projeto de Lei 1347/2011, instituiu 16 de maio o Dia
Nacional do Gari. Diariamente eles est‚o nas ruas recolhendo o lixo que n‰s produzimos.
E enfrentando algumas dificuldades. Por isto, neste dia de comemoraƒ‚o a estes
Profissionais, o convite ‡ para pequenas mudanƒas de atitudes em nossas casas. Manter
os c‚es presos para evitar agressˆes no momento da coleta. Embalar materiais cortantes
(copos e vidros quebrados) em jornais ou papelˆes previne acidentes, e n‚o amarrar
sacos de lixo nos portˆes ou grades facilita o recolhimento. ‘ fundamental que cada um
faƒa a sua parte, ajudando a aumentar a efici•ncia do trabalho dos garis e a deixar
Bananal cada dia mais limpa e bonita. Que se d• ci•ncia do inteiro teor desta a Prefeitura
Municipal de Bananal para que a mesma d• ci•ncia aos garis atrav‡s de seu
encarregado. Em seguida, comentou brevemente sobre uma indicaƒ‚o apresentada em
que solicita Š Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de fornecer
uniformes de inverno (kits contendo calƒas, camisas e casacos) aos alunos da rede
p•blica municipal de ensino de Bananal. Por fim, comentou tamb‡m sobre uma indicaƒ‚o
apresentada que solicita Š Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade
de se estender o prazo do vencimento dos carn•s de IPTU 2015, pois in•meros
mun†cipes ainda n‚o receberam o seu carn• e outros receberam h„ 2 dias do vencimento
da cota •nica, forma de pagamento que muitos utilizam, mas com o atraso na entrega, os
prejudicaram. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. SR. Andre Henrique Quintanilha Ronzani, DD. Gerente do Museu Nacional dos
Correios (Empresa Brasileira de Correios e Tel‡grafos) / Departamento de Gest‚o
Cultural - DEGEC, solicitando informaƒˆes quanto ao destino da antiga Estaƒ‚o
Ferrovi„ria do munic†pio de Bananal-SP, pertencente aos Correios. Bananal ‡ um dos
munic†pios paulistas considerados est’ncias tur†sticas pelo estado de S‚o Paulo, por
cumprirem determinados pr‡-requisitos definidos por Lei Estadual. O munic†pio tem parte
da hist‰ria do pa†s, pois cresceu e se enriqueceu com as fazendas de caf‡, chegou a
avalizar para o Imp‡rio empr‡stimos feitos em bancos ingleses, chegando a cidade ao
luxo de possuir, por algum tempo, moeda pr‰pria. Dos tempos antigos ficaram muitos e
valiosos monumentos, e um desses ‡ a Estaƒ‚o Ferrovi„ria, inaugurada em 1888 como
complemento das obras para a Companhia Estrada de Ferro de Bananal, importada da
B‡lgica, em estruturas desmont„veis e pr‡-fabricadas de aƒo, com placas duplas
almofadadas e ajustadas por parafusos, e que nos dias atuais n‚o pertence mais ao
munic†pio, mas aos Correios, que deixa abandonado o pr‡dio, sem se importar com o
valor hist‰rico do mesmo. Por toda nossa hist‰ria, desnecess„rio dizer o quanto ‡ de
grande import’ncia a Estaƒ‚o Ferrovi„ria para n‰s bananalenses, com um valor hist‰rico
e tur†stico incalcul„vel, pois mesmo sem sua abertura para visitaƒ‚o, ainda ‡ um dos
locais mais visitados em nossa cidade. Portanto, solicito informaƒˆes do que ser„
realizado na Estaƒ‚o. Ser„ funcionamento da Ag•ncia dos Correios? Em seguida, disse
tamb‡m que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Ilma. Sra. Fernanda F. Bandeira de Mello, DD. Presidente do Condephaat em
S‚o Paulo, solicitando informaƒˆes quanto ao destino da antiga Estaƒ‚o Ferrovi„ria do
munic†pio de Bananal-SP, pertencente aos Correios. Portanto, solicito informaƒˆes do
destino da Estaƒ‚o, pois n‚o podemos perd•-la, assim como aconteceu com a Pharm„cia
Popular. Comentou tamb‡m sobre um requerimento apresentado em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas Jos‡ Guedes Guarizzi, DD.
Gerente Local da SABESP, solicitando c‰pia do contrato de 30 anos entre a SABESP e a
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Prefeitura Municipal de Bananal, para que possamos acompanhar e fiscalizar as aƒˆes da
empresa em nosso munic†pio. Logo ap‰s, teceu breves coment„rios sobre um
requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Reverend†ssimo Senhor Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano, DD. P„roco de Bananal,
solicitando informaƒˆes quanto Š igreja S‚o Jos‡ do Retiro e o antigo cemit‡rio pr‰ximo,
ambos localizados na SP-247 (Rodovia Prefeito Sebasti‚o Diniz de Moraes). A igreja e o
cemit‡rio s‚o de propriedade da Igreja (Mitra Diocesana de Lorena)? ‘ registrado em
cart‰rio? Ou h„ outros documentos que garantem a posse do local a Igreja? Tais
informaƒˆes se justificam para que possamos realizar estudos visando Š transformaƒ‚o
do local em patrim…nio cultural de nossa cidade, devido Š import’ncia hist‰rica do mesmo.
Em seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o em que solicita Š Excelent†ssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar um redutor de velocidade
(quebra-molas) na av. Jo‚o Godoy de Macedo, precisamente antes da Igreja
Presbiteriana (sentido B. Mansa – Bananal), tendo em vista a velocidade elevada que
impˆem alguns motoristas em seus ve†culos, colocando em risco a integridade f†sica dos
moradores e pedestres, levando em conta o grande n•mero de pessoas que caminham
no local, especialmente crianƒas e idosos. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno,
solicitando informaƒˆes quanto a parceria entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a
SABESP, no que diz respeito ao fornecimento de „gua at‡ a localidade Pouso Seco, que
seria fornecida pelo distrito de Rancho Grande. Em seguida, disse que apresentou uma
indicaƒ‚o em que solicita Š Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviƒos de reparos de solda, ou a substituiƒ‚o das traves do
gol do campo de futebol localizado em Rancho Grande. As traves n‚o est‚o s‰ ruins para
a pr„tica do esporte, mas tamb‡m, principalmente, oferece risco aos usu„rios, pois est‚o
praticamente soltas, deterioradas pelo tempo, podendo causar s‡rios acidentes.
Comentou tamb‡m que apresentou uma indicaƒ‚o solicitando Š Excelent†ssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar redutores de velocidade (quebramolas) no “bairro Chico Leme”, precisamente em frente Šs resid•ncias do Sr. Chico Leme,
Sr. St‡lio Mendes e Sr. Jos‡ Coqueiro. Como a referida localidade est„ sendo
pavimentada com blocos, basta solicitar do setor respons„vel para que j„ faƒa estes
redutores apenas desnivelando para o alto os blocos, seguindo as mediƒˆes padr‚o do
quebra-molas, no local mencionado acima, n‚o tendo, portanto gasto algum para a
Prefeitura Municipal de Bananal. Por fim, teceu breves coment„rios sobre uma “Moƒ‚o De
Pesar” apresentada pelo falecimento do Sr. Valdemir De Jesus Gomes, ocorrido
recentemente. Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa meus
sinceros sentimentos de pesar pela partida do Sr. Valdemar, uma pessoa muito conhecida
e querida entre os bananalenses, sempre espalhando sua alegria entre todos. Sem
d•vidas, uma perda que entristece nossa cidade. Peƒo a Deus que derrame sua graƒa
para confort„-los neste momento t‚o dif†cil e doloroso, e que nos deixe sua lembranƒa em
momentos felizes e alegres junto de n‰s. Com a palavra vereador Jos‡ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada ao Ilmo. Sr. Dr. Jos‡ Roberto Rosendo da Silva, DD. Diretor do
D.E.R. do Rio de Janeiro (5“ ROC – Barra Mansa), solicitando com urg•ncia serviƒos de
reparo em um buraco na altura do km7, nas proximidades da Fazenda Fajardo, na RJ-157
(Rodovia Engenheiro Alexandre Drable), que liga Barra Mansa ao munic†pio de Bananal.
Como n‚o existe qualquer sinalizaƒ‚o no local, podem acontecer acidentes graves nesse
local, principalmente no per†odo noturno. Em aparte, Vereadora L•cia Helena Nader
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Gonƒalves disse que deve constar tamb‡m nesse requerimento o pedido para que sejam
tomadas provid•ncias quanto aos buracos no trecho da mesma rodovia, pr‰ximo ao aterro
sanit„rio. Em seguida, o vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos a propriet„ria da Ch„cara Santa Inez, Maria Lucia
Prado Uchoa Maciel e seu esposo Engels Machado Maciel, pelo reconhecimento da
Reserva Particular do Patrim…nio Natural denominada Ch„cara Santa Inez localizada em
nosso munic†pio. A RPPN Ch„cara Santa Inez tem como objetivo conservar a diversidade
biol‰gica constitu†da por Vegetaƒ‚o Secundaria da Floresta Estacional Semidecidual nela
existente. Reserva Particular do Patrim…nio Natural (RPPN) ‡ uma categoria de unidade
de conservaƒ‚o criada pela vontade do propriet„rio rural, ou seja, sem desapropriaƒ‚o de
terra. No momento que decide criar uma RPPN, o propriet„rio assume compromisso com
a conservaƒ‚o da natureza. Al‡m de preservar belezas c•nicas e ambientes hist‰ricos, as
RPPNs assumem, cada vez mais objetivos de proteƒ‚o de recursos h†dricos, manejo de
recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenƒ‚o de equil†brios
clim„ticos ecol‰gicos entre v„rios outros serviƒos ambientais. Atividades recreativas,
tur†sticas, de educaƒ‚o e pesquisa s‚o permitidas na reserva, desde que sejam
autorizadas pelo ‰rg‚o ambiental respons„vel pelo seu reconhecimento. Comentou
tamb‡m sobre uma indicaƒ‚o apresentada Š Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se providenciar com urg•ncia a retirada dos entulhos localizados
na entrada do Cemit‡rio da Santa Casa e no interior do mesmo. Este entulho encontra-se
nestes locais a mais de 2 meses e como nele encontra-se vasos e outros materiais onde
o mosquito da dengue pode reproduzir esta retirada torna-se priorit„ria e urgente. Em
seguida, disse que apresentou uma indicaƒ‚o Š Excelent†ssima Senhora Prefeita
Municipal, para junto a Secretaria Municipal de Sa•de, providenciar um cadastro de
doadores de sangue em nosso munic†pio. Esse cadastro constando o nome, endereƒo,
telefone e tipo sangu†neo do doador ser„ de grande valia, pois facilitara a localizaƒ‚o dos
mesmos. Por fim, comentou que participou nesta semana do 1€ F‰rum de Educaƒ‚o no
Munic†pio de Bananal, esclarecendo a todos que o objetivo deste F‰rum ‡ dar origem ao
Plano Municipal de Educaƒ‚o. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informaƒˆes
quanto ao motivo do atraso no recebimento do carn• de IPTU 2015, vencido a cota •nica
no dia 20/05/2015. Muitos mun†cipes n‚o receberam o carn• e outros receberam h„ 2 ou
1 dia do vencimento, por isso questiono se haver„ por parte da Prefeitura Municipal de
Bananal o adiamento do prazo de vencimento. Em aparte, vereador ”lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que o pagamento poder„ ser efetuado at‡ o pr‰ximo dia 30, na ag•ncia
banc„ria do Santander. Em seguida, vereador Luiz Maur†cio Coutinho disse que
apresentou uma Moƒ‚o De Aplausos a todos os enfermeiros, auxiliares e t‡cnicos de
enfermagem, pelo dia Mundial do Enfermeiro comemorado no •ltimo dia 12 de maio e
pelo dia do Auxiliar e T‡cnico de Enfermagem comemorado no •ltimo dia 20 de maio.
Parab‡ns a todos esses profissionais, pois cuidar da vida ‡ se dedicar a Sa•de! A
Enfermagem ‡ uma arte; e para realiz„-la como arte, requer uma devoƒ‚o t‚o exclusiva,
um preparo t‚o rigoroso, quanto Š obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que ‡ tratar
da tela morta ou do frio m„rmore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do esp†rito
de Deus? ‘ uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes! Que se d• ci•ncia do
inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Sa•de, para que a mesma transmita a
homenagem aos profissionais homenageados. Disse, ainda, que apresentou uma
indicaƒ‚o Š Excelent†ssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade de pintura de
faixa amarela e colocaƒ‚o de placa “proibido estacionar” na entrada da travessa Anselmo
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Siqueira, pr‰ximo ao estabelecimento do senhor Jorge Coelho (Jorginho Empr‡stimo).
Pois o mesmo vem reclamando que alguns carros ficam estacionados pr‰ximos ao seu
estabelecimento atrapalhando a entrada de demais carros e tamb‡m est‚o danificando
sua calƒada. Em seguida, elogiou as palavras da Vereadora L•cia Helena Nader
Gonƒalves pelo requerimento apresentado onde solicita informaƒˆes quanto ao destino da
antiga Estaƒ‚o Ferrovi„ria do munic†pio de Bananal-SP, pertencente aos Correios.
Elogiou tamb‡m a vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso pelas Moƒˆes de Aplausos
apresentadas a todos os pedagogos da nossa rede municipal e estadual de ensino, pelo
dia do pedagogo, celebrado no •ltimo dia 20 de maio e a todos os garis de Bananal pelo
seu dia, comemorado no •ltimo dia 16 de maio. Com a palavra vereador ”lvaro Luiz
Nogueira Ramos disse n‚o apresentou requerimentos nesta Sess‚o ordin„ria, mas
gostaria de parabenizar a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno
e equipe de obras da Prefeitura Municipal pelas melhorias realizadas na Estrada Rural do
Turvo. Parabenizou tamb‡m a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno e equipe de obras pelo serviƒo de roƒada realizado na „rea de lazer Ivani Barbosa.
Em seguida, parabenizou tamb‡m a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno e equipe de obras pelas melhorias realizadas na Estrada Rural do
Rodriguinho. Comentou que sua indicaƒ‚o apresentada na Sess‚o Ordin„ria passada,
com relaƒ‚o ao pedido de limpeza geral no por‚o desta C’mara Municipal, foi
parcialmente atendido, pois foi feita a limpeza de apenas uma sala, restando ainda uma
outra sala para ser limpa. Disse, ainda, que o Cemit‡rio do Alto foi limpo pela equipe de
obras da Prefeitura Municipal e que ficou muito bonito. Comentou que diversas pontes
municipais em bairro rurais de nosso Munic†pio foram reconstru†das e reformadas nos
•ltimos meses e, por esta raz‚o, parabenizou a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno e equipe de obras por estes serviƒos realizados. Em seguida,
parabenizou a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e equipe
de obras da Prefeitura Municipal pela instalaƒ‚o de 4 (quatro) tambores no Bairro Rancho
Grande, que ser‚o utilizados para coleta de lixo naquele local. Logo ap‰s, parabenizou a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e equipe de obras da
Prefeitura Municipal pela limpeza geral realizada na Bairro Cer’mica. Parabenizou a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e equipe de obras da
Prefeitura Municipal pelos serviƒos de melhoria realizados na localidade denominada
Chico Leme. Por fim, desejou uma boa recuperaƒ‚o Š vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa, que se recupera de uma cirurgia realizada recentemente. Com a palavra
Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o apresentou um requerimento e
moƒˆes nesta Sess‚o ordin„ria e que deseja uma boa recuperaƒ‚o Š vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa, que se recupera de uma cirurgia realizada recentemente.
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€ 17, de 03 de marƒo de 2015 –
“Dispˆe sobre redenominaƒ‚o de cargo p•blico permanente previsto na Lei
Complementar n€ 005, de 04 de abril de 2008 e d„ outras provid•ncias”; Projeto de lei n€
019, de 30 de marƒo de 2015 – “altera a redaƒ‚o dos artigos 2€ e 20 da Lei n€ 044, de 05
de dezembro de 1997, e d„ outras provid•ncias”; Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de
01 de abril de 2015 – “Dispˆe sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M‡rito
Municipal ao Sr. Marcos Val‡rio Sciota de Oliveira”. Autoria: Vereador Luiz Cosme Martins
de Souza. Ato cont†nuo, o Presidente colocou em votaƒ‚o o requerimento de urg•ncia
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especial apresentado pelos vereadores Robson do Amaral Rodrigues, ”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€ 22, de 11 de maio de 2015 – “Dispˆe sobre a
concess‚o mensal de aux†lio alimentaƒ‚o aos servidores do Poder Legislativo, e d„
outras provid•ncias” e Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de maio de 2015 –
“Dispˆe sobre a concess‚o do T†tulo de cidad‚o Bananalense ao Sr. Laudenir Gomes
Bastos”. Autoria: Vereador Robson do Amaral Rodrigues, sendo este requerimento
aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeado o vereador Luiz Cosme Martins de
Souza como relator especial destes Projetos 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, foi colocado em discuss‚o o Projeto
de Lei n€ 22, de 11 de maio de 2015 – “Dispˆe sobre a concess‚o mensal de aux†lio
alimentaƒ‚o aos servidores do Poder Legislativo, e d„ outras provid•ncias”. Com a
palavra o Relator Especial, vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que, na
qualidade de relator especial, analisou os projetos de lei em discuss‚o e entende ser
constitucional todos eles, acompanhando o Parecer Jur†dico emitido sobre estes projetos.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que se trata de um Projeto
de Lei de autoria da Mesa Diretora da C’mara Municipal de Bananal. Que a Prefeitura
Municipal, nos anos de 2013 e 2014, concedeu a seus servidores um aumento no aux†lio
alimentaƒ‚o no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em cada ano, sendo que neste
mesmo per†odo a C’mara Municipal concedeu a seus servidores apenas a correƒ‚o da
inflaƒ‚o, o que fez com que o aux†lio alimentaƒ‚o dos servidores do Poder Legislativo
ficasse defasado nestes •ltimos dois anos, raz‚o pela qual foi apresentado este Projeto
de lei n€ 22 para corrigir esta defasagem. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader
Gonƒalves disse que ‡ favor„vel Š aprovaƒ‚o deste projeto de lei em discuss‚o, pois ano
que vem ‡ ano eleitoral e n‚o ser„ concedido reajuste aos servidores. Com a palavra
vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que ‡ favor„vel Š aprovaƒ‚o deste Projeto
de Lei em discuss‚o, mas que fica triste porque n‚o est„ votando um reajuste tamb‡m
para os servidores do Poder Executivo. Disse que s‚o Poderes independentes, que pode
ser concedido reajuste para um Poder independente do outro. Comentou que foi feito pela
Presid•ncia desta Casa um cancelamento de um conv•nio entre a C’mara Municipal e a
Uvesp, com o objetivo de utilizar estes recursos para a concess‚o deste reajuste ao
aux†lio alimentaƒ‚o dos servidores do Legislativo. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei
n€ 22, de 11 de maio de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de maio de 2015 – “Dispˆe sobre
a concess‚o do T†tulo de cidad‚o Bananalense ao Sr. Laudenir Gomes Bastos”, solicitou
e fez uso da palavra: Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues leu a
justificativa do referido projeto em discuss‚o nos seguintes termos: “Laudenir Gomes
Bastos nasceu na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 22 de fevereiro de 1949. ‘ filho da
Sra. Iza Gomes Bastos e Jos‡ Bastos, ambos falecidos. Laudenir foi criado no bairro
Engenheiro de Dentro-RJ. Possui tr•s irm‚os: Luizete Gomes Bastos, Lauzinete Gomes
Bastos e Lauzinei Gomes Bastos. Sua esposa Sra. Ant…nia Corr•a Xavier Bastos era
bananalense (j„ falecida). Laudenir foi funcion„rio do Supermercado SENDAS do Rio de
Janeiro, onde lhe foi concedido o T†tulo de Funcion„rio Padr‚o em 1987. Atualmente ‡
aposentado e volunt„rio do Lar S‚o Vicente de Paula em Bananal. Laudenir h„ 10 anos
ajuda o Asilo de Bananal “Lar S‚o Vicente de Paula”, oferecendo desta forma melhor
atendimento aos idosos que ali vivem, al‡m de ajudar tamb‡m muitos cidad‚os
bananalenses necessitados. Por estes motivos, peƒo de Vossas Excel•ncias a aprovaƒ‚o
deste projeto que visa homenagear essa pessoa t‚o merecedora”. Com a palavra
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vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso parabenizou o vereador Robson do Amaral
Rodrigues, autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de maio de 2015, pela
apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o, destacando que j„ conhece o agraciado desta honraria
h„ muito tempo, que ele ‡ conhecido por acompanhar pacientes e consultas e exames em
Munic†pios vizinhos e que tamb‡m ajuda no Asilo municipal. Com a palavra Vereadora
L•cia Helena Nader Gonƒalves parabenizou o vereador Robson do Amaral Rodrigues,
autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de maio de 2015, pela apresentaƒ‚o
desta proposiƒ‚o, ressaltando que ao verificar o curr†culo do agraciado, pode notar que
ele foi funcion„rio padr‚o em 1987 no Supermercado Sendas do Rio de Janeiro onde
trabalhava, que ‡ pessoa de boa †ndole, muito justo e merecido este T†tulo. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou o vereador Robson do
Amaral Rodrigues, autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de maio de 2015,
pela apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o, disse tamb‡m que j„ conhece o agraciado h„ muito
tempo, em seu trabalho de acompanhar os idosos e pacientes em procedimentos m‡dicos
em outros Munic†pios. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou o vereador
Robson do Amaral Rodrigues, autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de
maio de 2015, pela apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o, ressaltando que o agraciado torce
pelo mesmo time que este vereador, ‡ uma ‰tima pessoa, que veio para Bananal por
conta de sua ex-exposa e ‡ um grande merecedor deste T†tulo. Com a palavra vereador
Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou o vereador Robson do Amaral
Rodrigues, autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de 21 de maio de 2015, pela
apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o, destacando que o agraciado por este T†tulo ‡ uma
pessoa muito prestativa. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho parabenizou o
vereador Robson do Amaral Rodrigues, autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 04, de
21 de maio de 2015, pela apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o. Disse, ainda, que esteve com o
agraciado recentemente no Munic†pio de Cruzeiro, que se trata de uma pessoa que ajuda
muito os pacientes e idosos de Bananal. Com a palavra vereador ”lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que j„ foi vizinho do agraciado por este T†tulo, que ‡ uma pessoa muito boa
e merecedora desta honraria. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€
04, de 21 de maio de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 17, de 03 de marƒo de 2015 – “Dispˆe sobre
redenominaƒ‚o de cargo p•blico permanente previsto na Lei Complementar n€ 005, de 04
de abril de 2008 e d„ outras provid•ncias”, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Lei em discuss‚o busca corrigir uma
distorƒ‚o da Lei original. Que se trata de uma redenominaƒ‚o de cargos da Educaƒ‚o,
conforme indicam os artigos 1€ e 2€ do Projeto de Lei em tela. Disse que ‡ importante que
a Prefeitura Municipal de Bananal tenha esses monitores escolares nos ve†culos de
transporte de alunos e que, por isso, ‡ favor„vel Š aprovaƒ‚o do referido projeto de lei.
Com a palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que, como Presidente da
Comiss‚o de Sa•de, Educaƒ‚o, Cultura, Lazer e Turismo desta C’mara Municipal,
analisou o referido Projeto de Lei em discuss‚o e ‡ favor„vel Š sua aprovaƒ‚o. Com a
palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves disse que se trata de redenominaƒ‚o
de cargos p•blicos municipais constantes na Lei Complementar n€ 05/2008, que est„ de
acordo com o Projeto de Lei em discuss‚o, destacando que estes cargos devem ser
preenchidos com muita responsabilidade, pois o trabalho de monitoramento escolar de
alunos deve ser exercido com muita seriedade. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€
17, de 03 de marƒo de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de lei n€ 019, de 30 de marƒo de 2015 – “altera a redaƒ‚o dos artigos
2€ e 20 da Lei n€ 044, de 05 de dezembro de 1997, e d„ outras provid•ncias”, solicitou e
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fez uso da palavra: Com a palavra vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira leu a
todos o Parecer emitido pela Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o, da qual faz
parte, ressaltando que a referida Comiss‚o analisou o Projeto de Lei em tela e opinou
pala sua constitucionalidade e legalidade, cabendo a an„lise do m‡rito ao Plen„rio da
Casa. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que este projeto de Lei ‡
importante para o Conselho de Turismo (CONTUR), tendo em vista que a referida
proposiƒ‚o est„ limitando o n•mero de membros do Conselho, dando mais efetividade ao
CONTUR. Ressaltou, ainda, que esse enxugamento no n•mero de membros do Conselho
de Turismo vai proporcionar uma maior facilidade para a composiƒ‚o do CONTUR. Disse
tamb‡m que o Munic†pio precisa apresentar resultados para manter o t†tulo de Est’ncia
Tur†stica, de acordo com as novas disposiƒˆes legais estaduais, por isso espera que esse
Conselho seja bastante atuante e espera tamb‡m que o turismo possa ser uma grande
fonte de renda para o Munic†pio de Bananal. Com a palavra Vereadora L•cia Helena
Nader Gonƒalves disse que participou, Š ‡poca, da elaboraƒ‚o da Lei do Conselho de
Turismo, principalmente defendeu, naquela ocasi‚o, que tal Conselho Municipal fosse
deliberativo. Ressaltou que esteve Š frente do Turismo de Bananal de 2001 a 2004, bem
como em parte do ano de 2005, onde desempenhou muitas aƒˆes e projetos para
fortalecer o turismo municipal. Disse que este Projeto de Lei em discuss‚o est„
enxugando o n•mero de membros do CONTUR e que, com isso, alguns segmentos da
sociedade n‚o ter‚o voz no Conselho de Turismo. Disse, ainda, que acha muito pouco o
n•mero de apenas 01 (um) representante de cada segmento, conforme consta no Projeto
de Lei em discuss‚o, e que infelizmente n‚o h„ uma participaƒ‚o efetiva dos empres„rios
nos Conselhos Municipais e que ‡ favor„vel Š aprovaƒ‚o deste Projeto de Lei. Com a
palavra vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso disse que infelizmente este Projeto de
Lei diminui a participaƒ‚o da sociedade no turismo municipal, que ficaria mais feliz se esta
proposiƒ‚o fosse apresentada com o intuito de aumentar o n•mero de membros do
Conselho de Turismo. Por fim, ressaltou que ‡ muito importante a participaƒ‚o dos
Conselhos Municipais junto Š Administraƒ‚o P•blica Municipal. Com a palavra vereador
Luiz Maur†cio Coutinho elogiou as palavras proferidas pela Vereadora L•cia Helena Nader
Gonƒalves, pedindo Š populaƒ‚o que participe efetivamente dos Conselhos Municipais,
principalmente no CONTUR. Em seguida, leu o Parecer emitido pela Comiss‚o de Sa•de,
Educaƒ‚o, Cultura, Lazer e Turismo da qual faz parte, onde opina favoravelmente pela
aprovaƒ‚o do Projeto de Lei em discuss‚o. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Lei n€ 019,
de 30 de marƒo de 2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de 01 de abril de 2015 – “Dispˆe sobre
a concess‚o do Diploma da Ordem do M‡rito Municipal ao Sr. Marcos Val‡rio Sciota de
Oliveira” de autoria do Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, solicitou e fez uso da
palavra: Com a palavra vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira leu a todos o
Parecer emitido pela Comiss‚o de Constituiƒ‚o, Justiƒa e Redaƒ‚o, da qual faz parte,
ressaltando que a referida Comiss‚o analisou o Projeto de Decreto Legislativo em tela e
opinou pala sua constitucionalidade e legalidade, cabendo a an„lise do m‡rito ao Plen„rio
da Casa. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza leu a justificativa do
projeto em tela, nos seguintes termos: “Marcos Val‡rio Sciota de Oliveira, nasceu na
cidade de Barra Mansa-RJ, no dia 28/12/1967. Atualmente reside em Bananal-SP, na Rua
”lvaro Moreira Ramos, Vila Bom Jardim, tendo sua profiss‚o como vigilante. No Carnaval
de 2003 em Bananal, Marcos foi convidado para uma reuni‚o no gabinete do ent‚o
naquela ‡poca, Exmo. Sr. Prefeito Dr. Wilton N‡ri, para colocar em pratica um projeto de
seguranƒa para o Carnaval daquele ano, e o seu trabalho foi t‚o bem elaborado que n‚o
s‰ as autoridades, mas tamb‡m a populaƒ‚o juntamente com os turistas aprovaram o
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projeto. No Carnaval do ano de 2004 o trabalho foi realizado da mesma forma. O Primeiro
Encontro Nacional de Motociclistas em Bananal, comemorando o aniversario da Legi‚o
do Asfalto Moto Clube, onde se reuniram v„rios motoclubes do Brasil, na Praƒa Rubi‚o
Junior, onde foi um evento maravilhoso trazendo muitos turistas para cidade, o Sr.
Prefeito da ‡poca Dr. Wilton N‡ri, novamente se reuniu com o Sr. Marcos para solicitar o
seu trabalho e garantir a tranquilidade dos motociclistas, familiares e turistas que ali
estiveram. Novamente o trabalho de Marcos foi considerado um sucesso por todos.
Marcos foi o pioneiro a implantar este sistema de seguranƒa em Bananal-SP, onde at‡
hoje presenciamos este esquema de seguranƒa nos eventos em nossa cidade, dando um
imprescind†vel apoio Šs autoridades policiais. No ano de 2004 Marcos recebeu desta
Casa Legislativa 3 Moƒˆes de Aplausos, sendo elas de autoria do ex-vereador Luis
Antonio Moura de Souza, o “Totonho da Vila”, do ex-vereador Patrick Izoldi de Carvalho e
do nosso atual Vereador Osvaldo Ferreira, tamb‡m vereador naquela ‡poca. O Jornal
“GAZETA DE BANANAL” tamb‡m destacou a seguranƒa no Carnaval 2003 e 2004 em
Bananal, explanando o bom trabalho realizado por Marcos. Em 2009 Marcos foi
convidado pela Prefeitura Municipal de Bananal para colocar em pr„tica uma
reformulaƒ‚o do tr’nsito em Bananal-SP para o Carnaval daquele ano, para que o tr’nsito
flu†sse normalmente sem engarrafamentos, e os fiscais de tr’nsito orientasse os turistas
sobre todos os pontos de apoio, hot‡is, pousadas etc. para que os mesmos n‚o ficassem
perdidos na cidade. O trabalho foi t‚o bem realizado, que pela primeira vez o tr’nsito de
Bananal n‚o engarrafou em nenhum momento no evento. E todos os turistas foram bem
orientados n‚o atrapalhando em momento algum o fluxo do tr’nsito nem as paradas para
carga e descarga em com‡rcios locais. Neste ano de 2009 recebeu desta Casa
Legislativa Moƒ‚o de Aplausos de autoria do ex-vereador Antonio Carlos Ramos da Silva,
o God…. Marcos tamb‡m em 2009, foi convocado pelo Secret„rio Municipal de Esportes
Jos‡ Sciotta Filho, o “Zito”, juntamente com sua assistente Karyna, para fazer a
convocaƒ‚o da seleƒ‚o de Bananal, que disputaria o Fundo do Vale naquele ano, onde
participaram diversas cidades do Vale Hist‰rico, e neste ano Bananal completaria 24 anos
sem este titulo, sendo sua ultima conquista em 1985. Com a sede do campeonato em
Areias-SP foi uma final hist‰rica com o time da casa, onde Bananal venceu com o placar
de 3X2, conquistando o campeonato e quebrando o jejum. Em 2014 a Secret„ria de
Esportes Karyna Cl„udia Barros Rodrigues veio convocar novamente o Sr. Marcos para
reformular a seleƒ‚o de Bananal-SP, para o campeonato de cidades do Fundo do Vale,
onde a sede foi em Queluz-SP e Bananal foi para final com a seleƒ‚o de Barreiros-SP, e
novamente consagrando-se campe‚o com o placar de 2X0. Ap‰s a conquista em 2014,
recebeu 2 Moƒˆes de Aplausos desta Casa Legislativa, sendo uma de autoria do
Vereador Osvaldo Ferreira e outra de minha pr‰pria autoria. Marcos n‚o s‰ pelos seus
feitos em Bananal, mas pelo homem carism„tico conhecido por todos em nossa cidade,
merece o nosso reconhecimento, merece esta honraria”. Com a palavra vereadora ‘rika
Tereza Coitinho Affonso parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza, autor do
Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de 01 de abril de 2015, pela apresentaƒ‚o desta
proposiƒ‚o, destacando que j„ conhece o agraciado desta honraria h„ muito tempo e que
o Sr. Marc‚o, como ‡ popularmente conhecido o agraciado, ‡ excelente amigo, pai, filho,
genro e esposo e que ‡ muito amiga de toda sua fam†lia. Com a palavra Vereadora L•cia
Helena Nader Gonƒalves parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza, autor do
Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de 01 de abril de 2015, pela apresentaƒ‚o desta
proposiƒ‚o. Disse que na ‡poca em que o Sr. Wilton era o Prefeito Municipal, o Sr.
Marc‚o fez um ‰timo trabalho pela seguranƒa do Munic†pio. Atualmente est„ ligado a
quest‚o do esporte do Munic†pio e exerce a funƒ‚o de seguranƒa no Banco do Brasil.
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Com a palavra vereador ”lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que ‡ favor„vel Š aprovaƒ‚o
do Projeto de Decreto Legislativo em discuss‚o, por que o Sr. Marcos ‡ seu amigo,
grande pai de fam†lia e merecedor do t†tulo. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza, autor do Projeto de Decreto
Legislativo n€ 01, de 01 de abril de 2015, pela apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o,
destacando que o Sr. Marcos ‡ seu amigo e um grande cidad‚o. Que na ‡poca em que o
Sr. Wilton era o Prefeito Municipal, o Sr. Marc‚o fez um ‰timo trabalho pela seguranƒa do
Munic†pio. Com a palavra vereador Jos‡ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que os
Sr. Marcos ‡ seu primo, que o conheceu no ano de 2001, ligado Š quest‚o da seguranƒa
e do esporte em Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maur†cio Coutinho parabenizou o
vereador Luiz Cosme Martins de Souza, autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de
01 de abril de 2015, pela apresentaƒ‚o desta proposiƒ‚o. Com a palavra Vereador
Robson do Amaral Rodrigues parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza,
autor do Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de 01 de abril de 2015, pela apresentaƒ‚o
desta proposiƒ‚o, destacando seu trabalho s‡rio desenvolvido junto Š seguranƒa do
Munic†pio. Colocado em votaƒ‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 01, de 01 de abril de
2015, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ato cont†nuo, determinou o Senhor
Presidente que se passasse para as EXPLICA•–ES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra vereadora ‘rika Tereza
Coitinho Affonso disse que a cachaƒa produzida na Fazenda Resgatinho ganhou
recentemente um reconhecimento internacional pela qualidade da cachaƒa. Comentou
tamb‡m que a parte de baixo da C’mara Municipal de Bananal ser„ utilizada para a
instalaƒ‚o da Ciretran, tendo em vista que o atual im‰vel onde funcional (Delegacia) ser„
reformado em breve. Em seguida, comentou tamb‡m sobre uma resposta a um
requerimento feito h„ algum tempo, numa Sess‚o passada, onde solicitava informaƒˆes
da Prefeitura Municipal de Bananal sobre o corte de palmeiras imperiais nas proximidades
da Praƒa Domiciana, sendo-lhe respondido que este serviƒo foi realizado atendendo a
pedidos de moradores locais, pois tais palmeiras colocavam em risco algumas
resid•ncias. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu Š
Prefeitura Municipal de Bananal e equipe de obras pela reforma de diversas pontes
localizadas na „rea rural do Munic†pio, bem como agradeceu tamb‡m pela limpeza geral
em diversas ruas da cidade. Por fim, lembrou a todos sobre a necessidade de se
conscientizar e n‚o parar de adotar as medidas quanto Š prevenƒ‚o da dengue em nosso
Munic†pio. Com a palavra Vereadora L•cia Helena Nader Gonƒalves mandou abraƒos e
desejos de uma boa recuperaƒ‚o Š vereadora Maria Aparecida Souza da Costa, que
passou recentemente por uma cirurgia. Em seguida, desejou tamb‡m seus sentimentos
de pesar Š fam†lia do Sr. Valdemir de Jesus Gomes, popularmente conhecido como
Mangalarga, que faleceu recentemente. Disse, ainda, que a localidade rural conhecida
como Sert‚o da Mata Escura est„ necessitando urgente da reconstruƒ‚o de uma ponte e
que enviar„ pedido Š Prefeitura Municipal de Bananal anexando fotos da referida
localidade. Disse tamb‡m que no pr‰ximo dia 29 de maio, estar„ presente no Munic†pio
de It•-SP, participando de um encontro com diversos representantes de outros
Munic†pios, a fim de tratar de assuntos inerentes ao Turismo Municipal. Comentou
tamb‡m que providenciar„ uma placa com o nome do Bairro Chico Leme, para colocar no
referido bairro, facilitando sua identificaƒ‚o. Por fim, comentou que ficou triste com o of†cio
recebido da Prefeitura Municipal de Bananal, onde foi informado aos vereadores sobre a
reduƒ‚o da quantidade de leite fornecido Šs crianƒas atrav‡s do Programa Viva Leite.
Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira comentou brevemente sobre a reconstruƒ‚o de
cinco pontes localizadas na „rea rural do Munic†pio de Bananal, que foi realizada pela
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Prefeitura Municipal atrav‡s da equipe de obras e que fica feliz em ver que o Poder
Executivo Municipal est„ fazendo este tipo de trabalho para a populaƒ‚o rural. Em
seguida, agradeceu ao Sr. Fumeiro da equipe de obras da Prefeitura Municipal de
Bananal pela dedicaƒ‚o no desempenho de seu trabalho e por atender prontamente as
solicitaƒˆes feitas por este vereador. Comentou que esteve conversando com o Sr.
Douglas Guarizi, Gerente da Sabesp de Bananal, relativo aos buracos que ficam nas ruas
ap‰s a Sabesp realizar os serviƒos de manutenƒ‚o nas redes de „gua e esgoto. Em
seguida, mandou um abraƒo e seus sentimentos de pesar Š fam†lia do Sr. Valdemir de
Jesus Gomes, falecido recentemente e desejou uma boa recuperaƒ‚o Š vereadora Maria
Aparecida, que passou por uma cirurgia nos •ltimos dias. Com a palavra vereador Luiz
Maur†cio Coutinho agradeceu ao Fumeiro e equipe de obras da Prefeitura Municipal de
Bananal pela limpeza geral realizada nos bueiros do Bairro Timbor•. Comentou que ficou
triste com a reduƒ‚o da quantidade de leite fornecida pelo Programa Viva Leite. Desejou
uma boa recuperaƒ‚o Š vereadora Maria Aparecida, que passou por uma cirurgia nos
•ltimos dias. Agradeceu a todos que oraram e torceram pela recuperaƒ‚o de sua m‚e,
que passou por problemas de sa•de recentemente. Que fez uma indicaƒ‚o, em sessˆes
passadas, pedindo Š Prefeitura Municipal o calƒamento do Bairro Timbor•, e que tem
informaƒˆes que este pedido est„ em tramitaƒ‚o, que em breve estas obras ser‚o
realizadas. Por fim, teceu breves coment„rios elogiando o relat‰rio apresentado pela
Comiss‚o Avaliadora dos trabalhos desenvolvidos no Munic†pio pela Organizaƒ‚o Social
Instituto Vale Sa•de (IVS), no primeiro trimestre de 2015. Com a palavra vereador Jos‡
Eduardo Costa Gomes de Oliveira leu o Of†cio recebido por todos os vereadores onde o
Governo do Estado de S‚o Paulo informa a reduƒ‚o da quantidade de leite do Programa
Viva Leite, ressaltando que est„ disposto a ajudar no que for poss†vel para evitar esta
reduƒ‚o de leite fornecido ao Munic†pio pelo Programa Social mencionado. Comentou,
ainda, que ‡ necess„ria a conscientizaƒ‚o da populaƒ‚o no combate Š dengue, inclusive
acredita que deveriam ser elaboradas leis municipais visando melhorar a efici•ncia no
combate Š dengue. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues mandou um
abraƒo e seus sentimentos de pesar Š fam†lia do Sr. Valdemir de Jesus Gomes, falecido
recentemente. Disse, ainda, que apresentar„ na pr‰xima Sess‚o Ordin„ria uma Moƒ‚o de
Aplausos ao Centro Social do Azurra, pela realizaƒ‚o do 1€ Torneio de Futebol,
destacando a boa participaƒ‚o dos times de futebol dos Munic†pios do Vale do Para†ba.
Em seguida, solicitou verbalmente Š Prefeitura Municipal de Bananal que realize a troca
de l’mpada em um poste localizado na Rua Sandro de Oliveira. Por fim, comentou que foi
informado pelo DER de Taubat‡ que o atraso no in†cio das obras de recuperaƒ‚o da
Rodovia Estadual SP-068 ‡ devido Š falta de documentos da empresa vencedora da
Licitaƒ‚o. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a pr‰xima Sess‚o Ordin„ria dia 11
(onze) de junho 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, 21 de maio de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues
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1€ Secret„rio: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2€ Secret„rio: ___________________________________________
Vereador ”lvaro Luiz Nogueira Ramos
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