Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2016. Aos
nove dias de junho de 2016 (09/06/2016), no Plenário Ernani Graça, situada à Rua
Manoel de Aguiar, nº. 51, nesta cidade de Bananal, Estado de São Paulo, realizou-se a
Segunda Sessão Extraordinária do ano 2016, sob a Presidência do Vereador Luiz
Mauricio Coutinho. Presentes os Vereadores (as): Luiz Cosme Martins de Souza (1º
Secretário), Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário), Maria Aparecida Souza da
Costa, Osvaldo Ferreira, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Érika Tereza Coitinho
Affonso e Hercília de Jesus Ramos de Andrade. Ausente a vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves. Após a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus declarou aberta a sessão. Não houve expediente e nem explicações
pessoais, passando direto para a ordem do dia, na qual constou: Projeto de Lei nº 09, de
07 de junho de 2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”. Colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 09, de 07 de junho de 2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereador
Osvaldo Ferreira disse que se sente satisfeito em estar votando na data de hoje este
Projeto de Lei para abertura de crédito adicional especial no orçamento público, que é
fruto de um convênio celebrado entre o Município e o Governo do Estado para o
retaludamento e a construção de um muro de encosta no Bairro Vila Bom Jardim. Disse
que durante muitos anos foram feitos diversos requerimentos à Prefeitura Municipal
pedindo melhorias neste local e que, por isso, a Prefeita Municipal está de parabéns por
ter conseguido os recursos para a realização desta obra, que espera que seja uma obra
bem feita, que atenda toda a comunidade da Vila Bom Jardim, que será uma obra dividida
em quatro etapas de 150 dias e que os vereadores devem acompanhar e fiscalizar a
execução desta obra. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
concorda com as palavras ditas pelo Vereador Osvaldo Ferreira, que a Vila Bom Jardim é
um Bairro merecedor desta obra, que o Deputado Samuel Moreira está de parabéns, pois
foi uma pessoa que ajudou muito na liberação destes recursos para o Município de
Bananal, e que quem ganha com tudo isso é a população, e que os vereadores devem
acompanhar e fiscalizar a execução desta obra. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza agradeceu ao Governo do Estado de São Paulo pela liberação destes
recursos, que esta obra ajudará muito a população de Bananal, principalmente do Bairro
Vila Bom Jardim e parabenizou a Prefeita Municipal pelo empenho e dedicação para
conseguir estes recursos para o Município de Bananal. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que o Bairro Vila Bom Jardim merece esta obra de
melhoria e parabenizou a Prefeita Municipal pelo empenho e dedicação em conseguir
estes recursos junto ao Governo do Estado de São Paulo. Com a palavra vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que esta obra é um sonho dos moradores do
Bairro Vila Bom Jardim que está sendo realizado na data de hoje. Que é um valor de 2
milhões de reais do Governo do Estado, com recursos de 20 mil reais de participação da
Prefeitura Municipal de Bananal para o retaludamento e melhorias na Avenida João
Barbosa de Camargo. Que está satisfeito, pois várias vezes falou com a Prefeita
Municipal sobre a necessidade desta obra. Parabenizou a Prefeita Municipal, o
Governador do Estado de São Paulo e o Deputado Samuel Moreira pela dedicação e
empenho em conseguir estes recursos para o Município e que os vereadores devem
acompanhar a execução das obras. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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Parabenizou a Prefeita Municipal e o Deputado Samuel Moreira pelo empenho e pela
ajuda na liberação desses recursos para o município de Bananal. Parabenizou a
população da Vila Bom Jardim por mais esta conquista. Disse que espera que a obra se
realize ainda neste mandato e parabenizou todos os funcionários envolvidos nesta
conquista para o município de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho
disse que é com grande satisfação a votação deste Projeto de Lei na data de hoje. Que
foi uma luta constante desde o ano de 2013 e hoje esse sonho se torna realidade. Disse
que acompanhou a Prefeita Municipal na sexta-feira durante a assinatura do convênio.
Agradeceu ao Governador do Estado de São Paulo e ao Deputado Samuel Moreira pela
ajuda na liberação destes recursos e espera que obra seja realizada ainda neste
mandato. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 09, de 07 de junho de 2016, foi o
mesmo APROVADO por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão Extraordinária. E, para constar, eu, Vereador Luiz Cosme Martins de
Souza, 1º Secretário, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, será assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 09 de junho de 2016.

Presidente: ________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: _______________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos

Rua Manoel de Aguiar, n.º 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de São Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

