Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 17 - 2015
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015. No
dia cinco do mês de novembro de dois mil e quinze (05/11/2015), às dezenove horas,
na Sala Nobre da Câmara Municipal de Bananal, sita à Rua Manoel de Aguiar, nº 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Sétima Sessão
Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): Lúcia Helena Nader Gonçalves
(Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Álvaro Luiz
Nogueira Ramos (2º Secretário), Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da
Costa, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Érika Tereza Coitinho Affonso e
Osvaldo Ferreira. A ATA da sessão anterior foi aprovada sem restrições. Após a
chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA LÚCIA HELENA
NADER GONÇALVES: Requerimento n.º 141/2015= solicita do Governo do Estado de
São Paulo, construção de cobertura na quadra de esportes da E.M.E.I. "Coronel Nogueira
Cobra"; Requerimento n.º 142/2015= solicita do D.E.R. de São Paulo e do D.E.R. de
Taubaté, implantação de radares e/ou redutores de velocidade na SP-247; Moção n.º
149/2015= de congratulações e aplausos, a Igreja Maranata, pelo evento realizado em
02/11/2015; Moção n.º 150/2015= de congratulações, ao Reverendíssimo Mons. José
Benedito Barbosa, pelos 33 anos de vida sacerdotal; Moção n.º 151/2015= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Rita Diniz Cobra; Moção n.º 152/2015= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Pery Felix de Mello Imperial; Indicação n.º 137/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviços de manutenção e melhoria na estrada rural da Xandoca; Indicação n.º
138/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, retirada de entulhos no Cemitério da
Santa Casa; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 143/2015=
solicita da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao veículo que realizava a
entrega dos pães nas escolas municipais; Requerimento n.º 144/2015= solicita da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao início das obras de reforma no
prédio da antiga Santa Casa; Requerimento n.º 145/2015= solicita da Prefeitura Municipal
de Bananal, solicitação de pedido ao responsável pelas obras da SP-68, para a colocação
de asfalto na cabeceira da ponte José Alves Neto; Requerimento n.º 146/2015= solicita da
Prefeitura Municipal de Bananal, a possibilidade de se identificar e retirar as ossadas
enterradas sob a estrada que dá acesso ao “Morro do Irineu” e enterra-las novamente no
interior do Cemitério, visando desta forma a delimitação da estrada; Moção n.º 165/2015=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Pery Felix de Mello Imperial; Moção n.º 166/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Enaura Afonso; Moção n.º 167/2015= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Lenice Souza Gonçalves; Indicação n.º 139/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, retirada de ônibus e caminhões da rua Sônia de Oliveira;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.º 147/2015= solicita
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao veículo placa CZA9795;
Indicação n.º 136/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de limpeza
geral no Morro do Jalém e Morro do Bruno; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA: Moção n.º 153/2015= de aplausos, a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
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Ferreira de Oliveira Bruno e ao Ilmo. Sr. Marco Alexandre da Silva, pela reabertura da
estrada BNN-20, que liga o Sertão da Madeireira ao Sertão dos Coqueiros; Moção n.º
154/2015= de aplausos, ao Azzurra Futebol Clube, pela conquista do Campeonato
Amador 2.ª Divisão de Bananal; Moção n.º 155/2015= de aplausos, ao Garotos Futebol
Clube, pela conquista do Campeonato Amador 1.ª Divisão de Bananal; Moção n.º
156/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Lenice Souza Gonçalves; Moção n.º
157/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Enaura Afonso; Moção n.º 158/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Martha de Souza Silva; Moção n.º 159/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Rita Diniz Cobra; Indicação n.º 140/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de reforma urgente no coreto localizado na Praça
Pedro Ramos; Indicação n.º 141/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços
de melhorias na estrada rural da Xandoca; Indicação n.º 142/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, serviços de limpeza e manutenção em todos os bairros da cidade;
VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moção n.º 160/2015= de aplausos e
agradecimentos, a Empresa Labodiesel Retífica de Precisão Ltda., por todos os serviços
já prestados a Prefeitura Municipal de Bananal; Indicação n.º 145/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, reconstrução do ponto de ônibus na entrada da Fazenda
Mangueira, na SP-68; Indicação n.º 146/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviços de roçada, capina, limpeza e tapa-buracos na estrada rural do Turvo; Indicação
n.º 147/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de limpeza, capina e
nivelamento de paralelepípedos na rua Pedro Humberto Bruno; Indicação n.º 148/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de manutenção e tapa-buracos no
caminho do “Morro do Pedro” – Sentido ao Sertão dos Coqueiros; VEREADOR LUIZ
MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 161/2015= de aplausos, ao Exmo. Sr. David Everson
Uip, DD. Secretário Estadual da Saúde, pela doação de uma ambulância para Bananal;
Moção n.º 162/2015= de aplausos, a todos os funcionários públicos pelo seu dia em
28/10/2015; Moção n.º 163/2015= de aplausos, a todos os organizadores de bairro, pela
comemoração do dia das crianças em 12/10/2015; Moção n.º 164/2015= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria Martha de Souza Silva; Indicação n.º 143/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de tapa-buracos na rua Boa Esperança; Indicação
n.º 144/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de poda de grama,
limpeza e conserto ou substituição de bebedouro no posto do PSF na Vila Bom Jardim;
VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Indicação n.º 135/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, colocação de quebra-molas na rua Ministro Oscar José de Almeida, na
altura da convergência com a rua Expedito Vanni. Quando da discussão dos
requerimentos e das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta fase da sessão,
solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado de São Paulo, para
a necessidade de se construir uma cobertura na quadra de esportes da E.M.E.I. "Coronel
Nogueira Cobra" em Bananal-SP. Na referida escola municipal estudam aproximadamente
700 crianças, todas elas de pré-escola e ensino infantil. E a prática de esportes na quadra
se torna inviável devido ao forte sol que enfrentamos atualmente e chuvas que persistem
dias. Tenho a certeza de que Vossa Excelência irá nos atender, pois conhece bem a
realidade de nosso município, o qual não tem condições financeiras próprias para suprir
esta necessidade. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Armando Costa Ferreira, DD.
Superintendente do D.E.R. de São Paulo e ao Ilmo. Sr. Eng. Antônio Moreira Júnior, DD.
Diretor da 6.ª Divisão Regional de Taubaté – D.E.R. /DR 6, solicitando com urgência a
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implantação de radares ou redutores de velocidade (quebra-molas) em pontos críticos de
toda a extensão da SP-247 (Estrada Sebastião Diniz de Morais), em Bananal-SP, por
medidas de prevenção de acidentes e punição aos motoristas infratores que não
respeitam o limite de velocidade da rodovia, levando em conta o alto índice de acidentes
já registrados na referida estrada, inclusive acidentes fatais. Com as obras da SP-247 já
concluídas, serviços estes que foram realizados de forma brilhante, atendendo as nossas
expectativas, a preocupação com a questão da velocidade aumentou desde a sua
conclusão, levando em conta que é uma estrada de serra, com muitas curvas acentuadas
e com um nível de elevação muito alto. Por estes motivos, solicito a instalação de
redutores de velocidade e/ou de radares, que tem a finalidade de punir motoristas
infratores, pois o abuso quanto a velocidade é muito grande. Vale lembrar que o acesso a
Serra da Bocaina é um local muito visitado por turistas e munícipes, com pousadas,
cachoeiras e fazendas. E sem estes mecanismos de controle da velocidade, pessoas
inocentes continuarão pagando com suas vidas pela irresponsabilidade de alguns
motoristas infratores. Disse, ainda, que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Rita Diniz Cobra, ocorrido no dia 28/10/2015. O vazio que a ausência
da Sra. Rita deixou, não apenas em suas vidas, mas também na vida dos que com ela
conviveram, irá materializar-se em saudade. Uma saudade que se fará companheira a
cada dia, e continuará sempre presente em cada momento. Uma saudade que, hoje, nos
faz abraçar com carinho os que ficaram e choram a sua partida. Comentou, em seguida,
que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Pery Felix de Mello
Imperial, ocorrido recentemente. Desígnios insondáveis de Deus tiraram, muito de
repente, o Sr. Pery, do nosso convívio. Um homem de fibra, batalhador e acima de tudo
isso, maravilhoso. Um esposo e pai que fez da felicidade e conquistas de seus entes
queridos a grande razão de viver de sua vida. Da sua existência ficaram o seu exemplo, a
sua alegria e uma saudade imensa alojada não apenas no coração dos seus familiares,
mas no nosso também. E se realmente é verdade que, viver no coração dos que ficam
não é partir, pois, não morre quem nos outros vive, Pery será sempre eterno entre nós.
Com muito carinho abraço a cada um de vocês que, em silêncio, chora por ele. Disse
também que apresentou uma Moção de Congratulações e Aplausos à Igreja Maranata,
pelo evento realizado no dia 02 de novembro (Finados), levando a palavra de Deus às
pessoas, e com isso o conforto necessário aos que precisam dele. Parabéns pela atitude
da Igreja, pois pregar a palavra de Deus é o caminho para juntos levarmos o amor e o
carinho ao próximo. Deus ama a todos com seu imenso amor, e esse amor é transmitido
através de atitudes como esta. Que se dê ciência do inteiro teor desta à Igreja
homenageada. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Congratulações ao
Reverendíssimo Senhor Monsenhor José Benedito Barbosa, pelos 33 anos de vida
sacerdotal completados no dia 30 de outubro do ano em curso. Padre Ditinho, que Nosso
Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e lhe dando cada vez mais força,
sabedoria e fé para seguir em frente sua caminhada, a qual leva consigo o povo de Deus,
que o segue e confia suas vidas no bom pastor. Comentou, em seguida, que apresentou
uma indicação em que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade urgente de se realizar serviços de manutenção e melhoria na Estrada Rural
da Xandoca, pois os 2 primeiros “mata-burros” estão em precárias condições, oferecendo
riscos aos moradores e usuários. Sugiro a instalação de manilhas e aterramento destes
“mata burros”, e ainda sinalização de entrada e saída de veículos, buscando minimizar os
riscos de acidentes. Disse, ainda, que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade urgente de se retirar entulhos
acumulados no Cemitério da Santa Casa. Por fim, disse que estará no próximo dia 10
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(dez) deste mês no Município de São Paulo em reunião com representantes da empresa
Vivo S/A para discutir sobre a questão da implantação de Internet Speedy no Bairro Vila
Bom Jardim. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado Exma. Sra.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando dentro dos meios legais, a
possibilidade de se identificar e retirar as ossadas enterradas sob a estrada que dá
acesso ao “Morro do Irineu”, através do Cemitério Bom Jesus (Cemitério do Alto) e
enterra-las novamente dentro do Cemitério, deixando a estrada livre. Sendo este trabalho
realizado por parte da Prefeitura Municipal de Bananal, os moradores locais se propõem a
arcar com as despesas na construção de um muro, separando desta forma o cemitério da
estrada, para que a mesma seja reaberta. Em seguida, disse que apresentou uma Moção
de Aplausos à Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e ao Ilmo.
Sr. Marco Alexandre da Silva, pela reabertura da estrada BNN-20, que liga o Sertão da
Madeireira ao Sertão dos Coqueiros. Obrigado a Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal que não mediu esforços para que esta estrada fosse reaberta, atendendo o
apelo dos diversos moradores sertanejos que tanto necessitam deste trajeto. E ao Senhor
Marco também nosso muito obrigado por tudo que fez para que a estrada fosse
concluída, transportando os funcionários da Prefeitura em seu veículo particular, além de
fornecer almoço aos mesmos. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de
Aplausos ao Garotos Futebol Clube, pela conquista do Campeonato Amador 1.ª Divisão
de Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Sr. Marcelo de Souza, estendendo
a toda Diretoria, Comissão Técnica e Jogadores. Disse, ainda, que apresentou uma
Moção de Aplausos ao Azzurra Futebol Clube, pela conquista do Campeonato Amador 2.ª
Divisão de Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Sr. Marcos Valério Sciota
de Oliveira, estendendo a toda Diretoria, Comissão Técnica e Jogadores. Disse também
que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Lenice Souza
Gonçalves, ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa
meus sinceros sentimentos de pesar pela partida da Sra. Lenice, uma pessoa muito
conhecida e querida entre todos. Sem dúvidas, uma perda que entristece a nossa cidade.
Peço a Deus que derrame sua graça para confortá-los neste momento tão difícil e
doloroso, e que nos deixe sua lembrança em momentos felizes e alegres junto de nós.
Comentou, em seguida, sobre uma “Moção de Pesar” apresentada pelo falecimento da
Sra. Enaura Afonso, ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta Casa
Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida da Sra. Enaura, uma pessoa
batalhadora, querida pelos seus familiares e colegas de trabalho. Sem dúvidas, uma
perda que entristece a nossa cidade. Disse, ainda, que apresentou uma “Moção de
Pesar”, pelo falecimento da SRA. Maria Martha de Sousa Silva, ocorrido recentemente.
Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar
pela partida da Sra. Martha, uma pessoa muito conhecida e querida entre todos. Logo em
seguida, teceu breves comentários sobre a apresentação de uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Rita Diniz Cobra, ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais
desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida da Sra. Rita,
uma pessoa muito conhecida e querida entre todos. Sem dúvidas, uma perda que
entristece a nossa cidade. Peço a Deus que derrame sua graça para confortá-los neste
momento tão difícil e doloroso, e que nos deixe sua lembrança em momentos felizes e
alegres junto de nós. Em seguida, disse que apresentou uma indicação em que solicita à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de
reforma urgente no coreto localizado na Praça Pedro Ramos, no centro da cidade. O
referido coreto necessita de reformas urgentes, pois é um dos nossos mais belos
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

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

patrimônios, palco de diversos acontecimentos e com um valor histórico incalculável.
Disse, também, que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de melhorias na Estrada Rural da
Xandoca, pois várias pessoas fazem uso da mesma e a situação da estrada está precária,
e agora com a permanência das chuvas, o problema piora ainda mais. Por fim, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de limpeza e manutenção em todos os bairros da
cidade, especialmente na localidade “Morro do Jalém”, que está praticamente
abandonado, com mato alto e sujeira por todas as ruas. Com a palavra vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando informações quanto ao veículo que realizava a entrega dos pães nas
escolas públicas municipais. Porque este veículo não realiza mais as entregas? O mesmo
está danificado? Caso positivo, qual é o defeito? Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando informações quanto ao início da
realização das obras de reforma no prédio da antiga Santa Casa. Tal obra já foi licitada?
Caso positivo, qual empresa ganhou a licitação? Logo após, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, para que se digne solicitar do Ilmo. Sr.
Junqueira, responsável pelas obras da SP-68, para que coloque asfalto na cabeceira da
ponte José Alves Neto (ponte do Zezão), que dá acesso ao bairro Laranjeiras, pois os
moradores sofrem com o barro na época chuvosa e com a poeira na seca. Já fiz tal
pedido diretamente ao Sr. Junqueira, mas gostaria que Vossa Excelência reforçasse o
pedido, o qual tenho a certeza que será atendido. Disse também que apresentou uma
“Moção de Pesar”, pelo falecimento do Sr. Pery Felix de Mello Imperial, ocorrido
recentemente. Deus tira de nós quem mais amamos. Quando menos esperamos e sem
nenhum aviso. E a culpa? A culpa é da vida que tem inicio, meio e fim. A nossa culpa está
apenas em amar tanto e sentir tanto perder alguém. Mas o tempo é remédio e nele
conquistamos o consolo, com ele pensamos nos bons momentos. E no fim apenas a
saudade e uma certeza: não importa onde esteja, estará sempre comigo. Disse, ainda,
que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Enaura Afonso, ocorrido
recentemente. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas
Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Comentou brevemente sobre
uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Lenice Souza Gonçalves, ocorrido
recentemente. Em seguida, teceu breves comentários sobre uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade urgente de se retirar os
ônibus e caminhões da rua Sônia de Oliveira, pois a reclamação dos usuários da rua e
dos moradores é muito grande, e com razão, pois os veículos estacionados no local vem
colocando a vida dos pedestres em risco. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho
disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Exmo. Sr. Dr. David Everson Uip, DD.
Secretário Estadual da Saúde, pela doação de uma ambulância para atender o município
de Bananal-SP. A doação desta ambulância foi fruto de um pedido pessoal da Exma.
Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e sua filha, atual Secretária Municipal
de Saúde, Sarah Bruno. Obrigado ao Excelentíssimo Senhor Secretário por atender este
pedido de nosso município. Nossa população agradece. Disse, ainda, que apresentou
uma Moção de Aplausos a todos os Funcionários Públicos, pelo seu dia comemorado em
28 de outubro. Parabéns a todos os servidores públicos, que fazem do seu trabalho a
grande diferença na qualidade de vida dos cidadãos, sejam eles na esfera municipal,
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estadual ou federal. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Prefeitura Municipal de
Bananal e ainda afixando-se a Moção no Quadro de Avisos e Publicações da Câmara
Municipal da Estância Turística de Bananal. Logo após, teceu breves comentários sobre
uma Moção de Aplausos apresentada a todos os organizadores de bairro, pela
comemoração do dia das crianças em 12 de outubro do corrente ano. Parabéns a todos
os organizadores que no dia 12 de outubro fizeram a alegria da criançada em seus
bairros. Trabalho este realizado com muita dedicação, carinho e amor. Obrigado a todos
vocês. Que se dê ciência do inteiro teor desta as Sras. Sônia e Lili (Bairro Laranjeiras), a
Sra. Nancy (Timborê), a Sra. Damiana Silva (Bairro da Palha – parte alta) e ao Sr. Luis
Antônio Moura de Souza, o “Totonho da Vila”. Em seguida, disse que apresentou uma
“Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Maria Martha de Sousa Silva, ocorrido
recentemente. Que Deus conforte todos vocês familiares, pela perda da Sra. Martha, pois
foi com bastante pesar que recebi a triste notícia de sua morte, por isso venho por meio
desta Moção, expressar meu profundo sentimento, sabendo que as palavras não
conseguirão cumprir esse papel, mas tendo a certeza de que Deus lhes dará forças. Meus
sinceros sentimentos aos familiares. Disse, também, que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de
poda de grama e limpeza nas proximidades do Posto do PSF da Vila Bom Jardim. Indico,
ainda, para a necessidade de substituir ou realizar serviços de manutenção no bebedouro
de água do referido Posto, pois o mesmo não está funcionando. Por fim, comentou sobre
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
realizar serviços de tapa-buracos na parte asfáltica da rua Boa Esperança, na Palha. Os
buracos até foram tapados há pouco, mas o serviço não foi satisfatório, pois com o
transitar dos veículos, os buracos se abriram novamente. Por favor, peço de Vossa
Excelência que atenda esta solicitação dos moradores. Disse que as obras na Unidade
Mista de Saúde já estão quase concluídas e que o aparelho Autoclave, que foi adquirido
por meio de Emenda Parlamentar concedida ao Município, já chegou. Com a palavra
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que recebeu uma resposta de um
requerimento enviado à Anatel, referente à falta de internet Speedy, no Bairro Vila Bom
Jardim, lendo na íntegra o teor desta resposta. Em seguida, teceu breves comentários
sobre as emendas parlamentares concedidas recentemente ao Município de Bananal, que
foram aplicadas na Unidade Mista de Saúde. Comentou também sobre os recentes
falecimentos ocorridos no Município. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa disse que recebeu uma resposta da Prefeitura Municipal de Bananal, com relação a
um requerimento apresentado anteriormente sobre a situação da máquina de tipografia,
lendo na íntegra o teor da resposta recebida. Em seguida, parabenizou todos os
servidores públicos municipais pelo dia do servidor público comemorado no último dia 28
(vinte e oito) de outubro. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
apresentou uma Moção de Aplausos e Agradecimentos à Empresa Labodiesel Retífica de
Precisão Ltda., por todos os serviços já prestados ao município de Bananal-SP, muitos
deles emergenciais, sempre com grande prontidão, profissionalismo, dedicação, de
excelente qualidade e sem ônus ao município. Deixo registrado ainda nesta Casa, meus
sinceros agradecimentos à empresa também pelas várias oportunidades de emprego aos
moradores de Bananal, em grande maioria, jovens profissionais. Muito Obrigado a
Empresa Labodiesel. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de manutenção e
tapa-buracos no caminho do “Morro do Pedro” em sentido ao Sertão dos Coqueiros, pois
o caminho está em péssimo estado, com muitos buracos e muitos galhos de árvores
sobre ele, colocando em risco a vida dos moradores que ali transitam. Fazem uso deste
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caminho diversas pessoas de idade, mães com crianças de colo e crianças a cavalo. O
caminho atende toda a comunidade do Sertão dos Coqueiros. O caminho também é muito
utilizado por motociclistas (motocross), e com isso forma-se enormes crateras,
danificando muito o trajeto, e impedindo o trânsito até mesmo de cavalos, que não tem
onde passarem. E além dos danos no solo, árvores e bambus caem também no caminho,
impedindo a passagem, ou seja, precisa-se de uma manutenção urgente. Disse, ainda,
que apresentou uma indicação a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de limpeza, capina e nivelamento dos
paralelepípedos na Rua Pedro Humberto Bruno, pois a Rua está em precárias condições,
causando sérios transtornos aos moradores da localidade. Disse, também, que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviços de roçada, capina, limpeza e tapa-buracos na Estrada
Rural do Turvo, tanto na parte asfáltica quanto na parte de terra, iniciando no “Sr. Tião
Fabiano” até o “Sr. Milton Andrade” e “Sr. Divino Andrade”. Comentou brevemente sobre
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
reconstruir o ponto de ônibus na SP-68 (sentido centro – Rancho Grande), na entrada da
Fazenda Mangueira, pois desde de fevereiro quando solicitei reparos no referido ponto,
nada foi feito, e agora com o passar dos meses, não há mais conserto, precisa ser refeito.
Por fim, comentou sobre a necessidade de reforma urgente ou a construção de uma nova
escola no Sertão dos Coqueiros. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que a
maioria das Prefeituras Municipais em todo o país está passando por dificuldades
financeiras. Que a Prefeita Municipal de Bananal deve ter uma visão mais
empreendedora. Disse que concorda com a indicação apresentada pelo vereador Álvaro,
com relação à necessidade de se realizar serviços de roçada, capina, limpeza e tapaburacos na Estrada Rural do Turvo, tanto na parte asfáltica quanto na parte de terra, pois
é uma região importante que produz e gera empregos no Município. Disse, ainda, que
esteve recentemente no Bairro Vila Bom Jardim e observou o mal estado de conservação
da calçada da Avenida João Barbosa de Camargo, com muitos buracos e barro,
dificultando a passagem dos moradores daquela localidade. Em seguida, comentou sobre
o local conhecido como Morro do Irineu, onde as casas foram construídas em um
loteamento irregular, e onde o acesso de veículos foi fechado recentemente pela
Prefeitura Municipal. Disse que a Prefeitura investiu no local, cobra IPTU das residências
construídas lá, e portanto, acredita que a Prefeitura tem a responsabilidade em buscar
uma alternativa para o acesso de veículos àquele local. Disse também que no Município
de Bananal existem vários locais onde os moradores utilizam os espaços públicos para
depósito de coisas particulares. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues
disse que apresentou um requerimento, onde solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando que
esclareça qual o motivo de o veículo oficial de placas CZA-9795 estar parado há mais de
50 (cinquenta) dias, próximo ao Posto Bananal, especificando se se trata de problemas
mecânicos, qual a oficina mecânica realizou a última manutenção e qual foi o valor pago à
oficina. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Exma. Sra. Prefeita Municipal
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, para a necessidade de se fazer uma limpeza geral de
capina e roçada nas ruas, na localidade conhecida como Morro do Jalém e também os
mesmos serviços na comunidade conhecida como Morro do Bruno, na Vila Bom Jardim.
Disse, ainda, que este serviço de capina e roçada também deve ser realizado no Morro do
Irineu, a pedido dos moradores daquela comunidade. Por fim, teceu breves comentários
sobre a campanha Novembro Azul, que visa a conscientização dos homens para a
prevenção do câncer de próstata. Colocados em votação os requerimentos e moções,
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foram aprovados por unanimidade. Não 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 não constou nenhum
Projeto de Lei. Ato contínuo, determinou o Senhor Presidente que se passasse para as
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as): Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves comentou
sobre a possibilidade de o Sr. Junior, da empresa Plenaplan, fornecer asfalto para tapar
os buracos das ruas da cidade. Em seguida, convidou a todos para a entrega do Titulo de
Cidadão bananalense ao Exmo. Deputado Estevam Galvão, no próximo dia 20 (vinte) de
novembro, nesta Câmara Municipal de Bananal. Disse também, que a Audiência Pública
com a empresa Elektro, que seria realizada no ultimo dia 29 de outubro e que foi
cancelada, será realizada em breve, em data a ser divulgada. Teceu breves comentários
sobre a importância de o Município ter um Plano Municipal de Turismo, para o
desenvolvimento sustentável do Município através do Turismo. Parabenizou o vereador
Luiz Cosme Martins de Souza pela apresentação de Moção de aplausos, ao Azzurra
Futebol Clube, pela conquista do Campeonato Amador 2.ª Divisão de Banana e pela
Moção de aplausos, ao Garotos Futebol Clube, pela conquista do Campeonato Amador
1.ª Divisão de Bananal. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
comentou brevemente sobre a campanha Novembro Azul, que visa a conscientização dos
homens para a prevenção do câncer de próstata, ressaltando a importância de os homens
se cuidarem e se prevenirem contra as diversas doenças, principalmente o câncer. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu ao Sr. Fumeiro e demais
membros da equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pela limpeza geral
realizada no Cemitério. Disse que o Município de Bananal está necessitando de serviços
de nivelamento de paralelepípedos nas ruas. Em seguida, parabenizou todos os
organizadores de bairro pela organização das festas e comemorações do Dia das
Crianças, principalmente o Sr. Totonho da Vila. Comentou brevemente sobre a campanha
Novembro Azul, que visa a conscientização dos homens para a prevenção do câncer de
próstata. Parabenizou todos os servidores públicos municipais pelo dia do servidor público
comemorado no último dia 28 (vinte e oito) de outubro. Com a palavra vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso disse que é necessária a construção de um ponto de ônibus em
frente à loja da Srª. Alda, pois no referido local o ônibus pára no meio da rua, e os
moradores não têm onde ficar esperando o ônibus. Em seguida, comentou sobre os
falecidos recentemente, deixando seus sentimentos às famílias. Com a palavra vereador
Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que a Prefeitura Municipal de Bananal e/ou a Elektro
precisam melhorar vários pontos de iluminação no Município, pois existem muitas ruas
sem iluminação, com lâmpadas queimadas, colocando em risco a segurança dos
moradores. Em seguida, disse que o Bairro Chico Leme está necessitando de limpeza
urgente nas canaletas das ruas, tendo em vista que as chuvas já se iniciaram e essa
limpeza é muito importante para a água não danificar as vias. Com a palavra vereador
José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que esteve em reunião recentemente com a
Prefeita Municipal de Bananal, que a mesma vai em breve ao Município de São Paulo
tratar de assuntos referentes ao parcelamento da dívida do Município junto ao Governo do
Estado de São Paulo e que, ao pagar a primeira parcela, um recurso no valor aproximado
de R$ 5 milhões de reais será liberado ao Município de Bananal. Com a palavra vereador
Luiz Maurício Coutinho disse que concorda com a Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves com relação ao requerimento apresentado em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado
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de São Paulo, para a necessidade de se construir uma cobertura na quadra de esportes
da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra". Parabenizou o vereador Álvaro Luiz Nogueira
Ramos pela Moção de Aplausos e Agradecimentos apresentada à Empresa Labodiesel
Retífica De Precisão Ltda., por todos os serviços já prestados ao município de BananalSP, muitos deles emergenciais, sempre com grande prontidão, profissionalismo,
dedicação, de excelente qualidade e sem ônus ao município. Disse, ainda, que na data de
amanhã, dia 06 de novembro, médicos da AMAN estarão presentes no Município de
Bananal, em parceria com a Saúde de Bananal, visando o atendimento dos munícipes.
Comentou brevemente sobre a campanha Novembro Azul, que visa a conscientização
dos homens para a prevenção do câncer de próstata. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que recentemente a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Bananal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, esteve percorrendo ruas da cidade, juntamente com o Sr.
Lucas, da empresa Elektro, a fim de identificar os pontos que estão precisando de
melhorias na iluminação pública e que espera que a questão da CIP também seja
resolvida no Município e que os recursos possam ser bem empregados nestes serviços
de melhorias da iluminação pública. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão
Ordinária dia 19 (dezenove) de novembro de 2015, quinta feira, em horário regimental. 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, 05 de novembro
de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues
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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

