Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 19 - 2015
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2015. No
dia três do mês de dezembro de dois mil e quinze (03/12/2015), 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 Nona Sessão
Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência da vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves (Vice – Presidente). Presentes os Vereadores (as), 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, a Senhora Vice-Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão.
Em seguida, considerando a perda de mandato do Senhor Robson do Amaral Rodrigues
no último dia 30 (trinta) de novembro do corrente ano por força de sentença judicial
transitada em julgado, a Senhora Vice-Presidente, nos termos regimentais, convidou a
suplente do vereador, Senhora Hercília de Jesus Ramos de Andrade para que se dirigisse
até a Tribuna para prestar o compromisso. Feita a leitura do compromisso nos seguintes
termos: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica
do Município e demais legislações em vigor, defendendo a justiça social, a paz e
igualdade de tratamento a todos os cidadãos”, foi respondido pela Senhora Hercília de
Jesus Ramos de Andrade: “Assim o prometo”. Ato contínuo, a Senhora Vice-Presidente
declarou empossada a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade. Em seguida, a
Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade ocupou seu lugar junto aos demais
vereadores e passou-se, então, para a fase de eleição para o Cargo de Presidente da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bananal que ficou vago em função da perda de
mandato do ex-Presidente, Sr. Robson do Amaral Rodrigues. A Senhora Vice-Presidente
passou a fazer a leitura dos nomes dos candidatos ao Cargo de Presidente, que
manifestaram formalmente sua candidatura perante a Secretaria Administrativa desta
Casa, quais sejam: Candidato nº 1 - Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves (DEM) e
Candidato nº 2 – Vereador Luiz Mauricio Coutinho (PV). Em seguida, explicou aos
Vereadores presentes que, para a eleição para o Cargo de Presidente, o processo de
votação é o nominal, observando-se o quórum de votação de maioria simples de votos.
Logo após, realizou-se a chamada nominal dos senhores vereadores para que estes
fizessem sua opção, pelo Candidato nº 1 ou pelo Candidato nº 2, sendo constatados 05
(cinco) votos para o Candidato nº 2 – Vereador Luiz Mauricio Coutinho, contra 04 (quatro)
votos para o Candidato nº 1 - Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves. Desta forma, a
Senhora Vice-Presidente, nos termos regimentais, proclamou eleito para o Cargo de
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bananal (2015-2016) o Vereador
Luiz Mauricio Coutinho. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.º 150/2015= requer do DADE, informações quanto as obras de
pavimentação na rua Benedito de Paula, rua São Francisco de Assis e Travessa Fragoso;
Requerimento n.º 151/2015= requer do DAEE, serviços de dragagem e limpeza do rio
Bananal, em Bananal-SP; Requerimento n.º 152/2015= solicita da Prefeitura Municipal de
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Bananal, informações quanto ao cardápio da merenda escolar em todas as escolas
municipais; Requerimento n.º 153/2015= solicita da Prefeitura Municipal de Bananal,
informações do porque não haver mais professor substituto, quando à falta do titular;
Moção n.º 173/2015= de aplausos, a Polícia Civil de Bananal, pela eficiência e empenho
na investigação, perspicácia e tirocínio policial na prisão de 3 meliantes que assaltaram a
mão armada o Sr. Genival (salão de cabeleireiro); Moção n.º 174/2015= de aplausos, a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Bananal, pela Feira de Artes e Artesanato
do Vale Histórico – FEIRARTE realizada na Praça Rubião Júnior nos dias 28 e 29 de
novembro; Moção n.º 175/2015= de aplausos, a construtora LUQUIP TERRAPLENAGEM,
pelo trabalho realizado no bairro Chico Leme em Bananal-SP; Moção n.º 176/2015= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Edmundo da Gama; Indicação n.º 160/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, realização de campanha de castração de cães e gatos em
Rancho Grande; Indicação n.º 161/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviços de tapa-buracos, roçada e limpeza nas ruas João André Valiante, Antonio
Gervásio Nascimento e Ver. Octaviano Vani; Indicação n.º 162/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, estudos visando a elaboração de projeto de lei regulamentando o
piso salarial dos profissionais de enfermagem do município de Bananal; VEREADORA
LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.º 154/2015= solicita da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao andamento do Programa Cidade
Legal na localidade “Recanto Verde”; Requerimento n.º 155/2015= requer do D.E.R. de
Taubaté e do D.E.R. de São Paulo, providências quanto a limpeza de barreiras na SP247; Requerimento n.º 156/2015= requer do Governo do Estado de São Paulo, melhorias
na instalação física e no atendimento da 259.º CIRETRAN em Bananal-SP; Requerimento
n.º 157/2015= requer do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da habitação
do Estado, intervenção na implantação do novo Conjunto Habitacional em Bananal-SP;
Requerimento n.º 158/2015= requer da VIVO, troca do armário localizado na Praça São
Pedro, na Vila Bom Jardim, visando a disponibilização do vivo speedy; Moção n.º
177/2015= de aplausos, a professora Agda Maria Souza da Costa Ramos, pelo trabalho
realizado na vice-direção da EE “Visconde de São Laurindo”; Moção n.º 178/2015= de
pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Magalhães Pires; Moção n.º 179/2015=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Oscar Raimundo Dutra; Moção n.º 180/2015= de pesar,
pelo falecimento da Sra. Sebastiana dos Santos; Indicação n.º 159/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos visando instalação da APAE de Bananal no bairro
Cerâmica; VEREADOR JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento
n.º 159/2015= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto as
providências que estão sendo tomadas para o combate do caramujo fulica; Requerimento
n.º 160/2015= requer da ELEKTRO, instalação de poste e revisão dos pontos de
iluminação na travessa Anselmo Siqueira; Requerimento n.º 161/2015= requer do D.E.R.
de Taubaté, remoção de detritos e terra da SP-247 e ainda serviços de roçada às suas
margens; Moção n.º 181/2015= de aplausos, a professora de artes Ana Maria Giffone
Soares e demais envolvidos, pelo trabalho realizado com os alunos dos 2.º anos do
Ensino Médio da EE “Visconde de São Laurindo”; Indicação n.º 155/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, encaminhamento de anteprojeto que “dispõe sobre a
instituição de medidas permanentes de combate a dengue”, ao setor competente da
Prefeitura de Bananal; Indicação n.º 156/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviços de limpeza nas bocas de lobo na estrada rural da Fazenda São José em Rancho
Grande; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Indicação n.º 157/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalação de pontos de abrigo para as crianças estudantes
em locais estratégicos na Palha e Timborê; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS
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DE ANDRADE: Indicação n.º 158/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviços de limpeza e capina nas ruas do bairro Vila Bom Jardim. 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 solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin,
solicitando providências urgentes, visando melhorias na instalação física e no
atendimento da 259ª CIRETRAN em Bananal-SP. Atualmente a 259ª CIRETRAN em
Bananal funciona provisoriamente num local cedido pelo Poder Executivo Municipal, onde
o espaço é muito pequeno, com apenas 2 funcionários. As pessoas ficam aguardando na
fila por mais de 30 minutos, pois há um grande número de atendimentos, sendo o órgão
responsável por atender Bananal, Arapeí, São José do Barreiro e algumas cidades da
Região Sul Fluminense, já no estado do Rio de Janeiro para transferência de veículos. No
local também é realizada a fotografia e o colhimento de digitais para pessoas que irão tirar
sua primeira habilitação ou renovar. Apenas em Bananal existem mais de 7000 veículos
cadastrados, sem contar os demais municípios mencionados acima. A vistoria técnica nos
veículos é realizada na rua, não havendo local apropriado. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento em solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo.
Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin e ao Exmo. Sr. Rodrigo
Garcia, DD. SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, solicitando
intervenção na implantação do novo Conjunto Habitacional em Bananal-SP. A população
de Bananal aguarda ansiosa há mais de 2 anos pela construção dessas casas. O valor
está superior devido ao prolongamento das redes para atender as residências, mas creio
que a SABESP precisa ter uma parceria com o Governo do Estado para que este sonho
se torne realidade. Disse, ainda, que apresentou um requerimento em 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. Antonio Moreira Júnior, DD. DIRETOR DA 6.ª
DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ – D.E.R. /DR 6, solicitando providências urgentes na
SP-247 (Estrada Sebastião Diniz de Morais), com relação a limpeza de barreiras que
deslizam frequentemente sobre a estrada, obstruindo a passagem de veículos, além do
grande risco de acidentes, como já ocorreu recentemente. A referida estrada dá acesso a
Serra da Bocaina, local propicio a fortes chuvas, por isso o deslizamento de terra sobre a
pista é frequente, tendo, portanto que haver essa limpeza em todo o período chuvoso.
Solicito ainda limpeza sobre a ponte localizada na altura do km 6, nas proximidades da
antiga “Pousada Flor da Serra”, pois lá também tem um grande acúmulo de barro, lama e
pedras, podendo causar sérios acidentes. Logo após, disse que apresentou um
requerimento em solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Zuleika
Maria Palhares Telles Claro, DD. GERENTE INSTITUCIONAL DA VIVO (TELEFÔNICA),
solicitando a troca urgente do armário localizado na Praça São Pedro no bairro Vila Bom
Jardim em Bananal, visando desta forma a disponibilização do VIVO SPEEDY a
população do referido bairro. O bairro Vila Bom Jardim é o mais populoso de Bananal,
com diversos comércios, escola e muitas residências, mas que atualmente não possuem
acesso a Internet pela linha telefônica. Disse também que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando informações quanto ao andamento do
Programa Cidade Legal na localidade RECANTO VERDE. O Programa Cidade Legal, visa
fornecer aos municípios orientação técnica para as ações municipais na regularização de
parcelamentos de solo e de núcleos habitacionais, buscando sacramentar o resgate ao
direito à moradia digna, inserido legalmente no ordenamento urbano, com a melhoria da
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

qualidade habitacional. Os moradores do RECANTO VERDE aguardam ansiosos pela
finalização do Programa, que beneficiará diversos moradores da localidade. Disse
também que apresentou uma MOÇÃO DE APLAUSOS à PROFESSORA AGDA MARIA
SOUZA DA COSTA RAMOS, pela eficiência, profissionalismo e belíssimo trabalho
realizado na vice-direção da E.E. “Visconde de São Laurindo”, sempre com empenho e
muito amor. Sabemos das dificuldades atuais na Educação em todo o país, dos
problemas enfrentados pelos professores tanto na disciplina e respeito dos alunos quanto
na aprendizagem. Vocês pedagogos com certeza não são apenas profissionais da
educação, mas sim pessoas enviadas por Deus, pessoas que fazem o possível e o
impossível, visando apenas um objetivo, fazer das crianças e adolescentes, pessoas de
bem, pessoas que farão a diferença em suas profissões que escolher. Em seguida, disse
que apresentou uma “MOÇÃO DE PESAR”, pelo falecimento da SRA. MARIA
APARECIDA MAGALHÃES PIRES, ocorrido recentemente. O vazio que a ausência da
Sra. Maria Aparecida 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. Esta
homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que
seja ela comunicada a sua irmã Sra. Hilda Maria Pires, estendendo-se aos demais
familiares. Disse, ainda, que apresentou uma “MOÇÃO DE PESAR”, pelo falecimento do
SR. OSCAR RAIMUNDO DUTRA, ocorrido recentemente. Esta homenagem que, de
antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada a
sua esposa Sra. Benedita Rodrigues Dutra, estendendo-se aos filhos Beto, Roseli e
Cidinha, e ainda aos demais familiares. Disse também que apresentou uma “MOÇÃO DE
PESAR”, pelo falecimento da SRA. MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS, ocorrido
recentemente. Com toda uma história de dignidade, “Dona Tiana” era uma pessoa
simples, cujos exemplos transmitiu a todos que com ela conviveram, em especial seus
filhos, os quais foram criados com muito amor, carinho e dedicação. Uma mulher de garra,
que lutou incansavelmente para oferecer o melhor a sua família. Nobre colega Luiz
Mauricio, esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar, rogando a Deus
que traga conforto aos corações enlutados com a perda de “Dona Tiana”, com certeza um
exemplo de vida que fica para nós. Por fim, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade, após a inauguração da
Creche Dr. Ubaldo Abreu Campanário no bairro Cerâmica, realizar estudos futuros
visando a instalação da APAE de Bananal na rua João da Mata, no prédio da EMEI
“Vereador José Batista”. Atualmente o município de Bananal transporta diversas crianças
especiais para a APAE de Barra Mansa, transporte esse que gera um custo ao município
e exige mais tempo tanto para a criança especial quanto para o acompanhante. 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 informações quanto a
elaboração do cardápio da merenda escolar em todas escolas municipais. Como é
definido este cardápio pela Nutricionista? Eles são variados para cada escola? Ou são
definidos igualmente para todas as escolas? Solicito cópia dos cardápios do mês de
outubro de todas as escolas. Tal Requerimento se justifica devido a inúmeras
reclamações de pais de alunos, quanto a merenda escolar. 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 informações do porque não haver mais professor substituto, quando à falta do
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titular, por motivos de doença ou outros justificáveis. Ultimamente vários pais de alunos
vieram até este Vereador questionar que seus filhos são dispensados da aula quando o
professor titular está ausente, até mesmo quando esta ausência é avisada dia anterior.
Outra questão que foi levantada é que na ausência do professor titular, a sua turma é
acrescentada em outra, causando transtornos tanto para o professor que precisa ficar
com 2 salas juntas, como também para os alunos, que ficam em grande número,
dificultando desta forma sua aprendizagem. Logo após, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr.
Engenheiro Wanderley de Abreu Soares Junior (DAEE – Departamento de Águas e
Energia Elétrica) em Taubaté-SP, solicitando a possibilidade de se realizar serviços de
dragagem e limpeza do rio Bananal, em Bananal-SP. A preocupação de grande parte da
população é que mesmo com poucas chuvas, o rio já aumentou seu nível, e se as chuvas
continuarem aumentando o risco de inundações é grande, por isso peço de Vossa
Senhoria os serviços de dragagem e limpeza do rio. Em seguida, disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, nos termos regimentais, seja
oficiado ao DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias),
solicitando informações quanto às obras de pavimentação nas localidades: Rua Benedito
de Paula; Rua São Francisco de Assis e Travessa Fragoso. Estava programada a
pavimentação destas localidades, no entanto até o momento nenhuma obra iniciou-se.
Como está o andamento para o inicio destas obras? Disse, ainda, que apresentou uma
MOÇÃO DE APLAUSOS à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Bananal, pela
FEIRA DE ARTES E ARTESANATO DO VALE HISTÓRICO – FEIRARTE realizada na
Praça Rubião Júnior nos dias 28 e 29 de novembro. A feira animou nossa cidade, tivemos
a participação dos municípios do Vale Histórico, trazendo suas artes e seus talentos para
se apresentarem em nossa cidade. Sem dúvidas um final de semana prazeroso para
quem veio participar conosco. Parabéns pela iniciativa e pelo belo trabalho realizado
frente a esta Secretaria. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Ilmo. Sr. José Luiz de
Moraes, DD. Secretário Municipal de Cultura e Turismo. Comentou, em seguida, que
apresentou uma MOÇÃO DE APLAUSOS à Construtora LUQUIP TERRAPLENAGEM,
pelo belíssimo trabalho realizado no bairro Chico Leme em Bananal.
A
construtora
realizou um ótimo serviço de obras na referida localidade, com um calçamento
espetacular e valetas para captação de águas pluviais de alto padrão. Parabéns pelo
trabalho realizado! Que se dê ciência do inteiro teor desta à construtora homenageada em
nome do Ilmo. Sr. Luiz Sérgio. Disse também que apresentou uma “MOÇÃO DE PESAR”,
pelo falecimento do SR. JOÃO EDMUNDO DA GAMA, ocorrido recentemente. Deixo
registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela
partida do “Sr. João do Vasco”, uma pessoa muito conhecida e querida entre todos. Sem
dúvidas, uma perda que entristece a nossa cidade. Em seguida, disse que apresentou
uma MOÇÃO DE APLAUSOS à POLÍCIA CIVIL DE BANANAL, pela eficiência e empenho
na investigação, perspicácia e tirocínio policial na prisão dos meliantes que assaltaram a
mão armada o estabelecimento comercial do Sr. Genival (salão de cabeleireiro) no dia 19
de novembro, levando com eles dinheiro, celular e relógio. Graças ao trabalho da Polícia
Civil de Bananal, que hoje prendeu os 2 indivíduos maiores de 18 anos e apreendeu 1
menor. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Exmo. Sr. Dr. João Paulo de Oliveira
Abreu, DD. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE BANANAL, estendendo-se a todos os
policiais envolvidos. Disse também que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar campanha de castração de
cães e gatos na localidade de Rancho Grande. Segundo os moradores locais, houve um
aumento excessivo desses animais em Rancho Grande. Os moradores, inclusive a Sra.
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Terezinha pediu para que a Prefeitura Municipal de Bananal realizasse essa campanha a
fim de frear esse aumento. Comentou, em seguida, que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar com
urgência serviços de TAPA-BURACOS, ROÇADA e LIMPEZA nas ruas: João André
Valiante, Antonio Gervásio Nascimento e Ver. Octaviano Vani. Todas as localidades
citadas acima necessitam urgente dos serviços, pois o mato está muito alto, as ruas com
muitos buracos, muita sujeira que contribui para a proliferação de caramujos, que estão
aparecendo em grande quantidade. INDICO AINDA para a necessidade de se realizar
serviços de limpeza no córrego Lava-pés e rio Bananal, pois a sujeira em seus leitos
contribuem bastante no aparecimento dos caramujos, insetos outros animais indesejáveis.
Por fim, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
para a possibilidade de se realizar estudos visando à elaboração de Projeto de Lei
regulamentando o piso salarial dos profissionais de Enfermagem do nosso município,
visto que a categoria vem tendo perdas significativas no salário desde o ano de 2008.
Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a vereadora Hercília de Jesus
Ramos de Andrade por assumir a cadeira de vereador nesta data, desejando-lhe boa
sorte em seu mandato. Parabenizou também o vereador Luiz Mauricio Coutinho por ser
eleito para o Cargo de Presidente desta Casa, na presente data, ressaltando a
necessidade de uma reforma em todo o prédio da Câmara Municipal de Bananal. Disse
que não apresentou requerimentos, pois a Prefeitura Municipal não atende, na maioria
das vezes, os requerimentos dos vereadores. Por fim, teceu breves comentários sobre os
problemas presentes no Bairro Recanto Verde e a necessidade de combate à proliferação
de caramujos no Município. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira Parabenizou o vereador Luiz Mauricio Coutinho por ser eleito para o Cargo de
Presidente desta Casa, na presente data. 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
informações quanto as providencias que estão sendo tomadas para o combate ao
caramujo fulica, conhecido como “caramujo africano”, pois o animal é encontrado em
vários bairros da cidade. Essa espécie é uma praga, se reproduz muito, competindo com
as espécies nativas. É identificado como a segunda maior ameaça a biodiversidade em
todo o planeta, segundo a IUCN só perdendo para o desmatamento, além de oferecer
riscos a saúde humana. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada ao ILMO. SR. MILTON ARAÚJO PONTES,
DD. CONSULTOR INSTITUCIONAL – ELEKTRO, solicitando instalação de um poste de
iluminação pública na Travessa José Anselmo Siqueira, na altura do n.º 57, em BananalSP. REQUEIRO AINDA para a necessidade de se fazer revisão em todos os pontos de
iluminação da localidade citada acima. Disse também que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Eng. Antônio Moreira
Júnior, DD. DIRETOR DA 6.ª DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ – D.E.R. /DR 6,
solicitando a remoção de detritos e terra que se encontram na pista da SP-247. Na altura
do km 2, se esses detritos não forem retirados irão se transformar em um verdadeiro
quebra-molas no meio da curva e no km 3,5, onde a terra de um barranco obstruiu meia
pista, oferecendo um grande risco pois é inicio de uma curva. SOLICITO AINDA para a
necessidade de serviços de roçada às margens da SP-247, pois o mato alto está cobrindo
as placas de sinalização. Logo após, disse que apresentou uma MOÇÃO DE APLAUSOS
à PROFESSORA DE ARTES ANA MARIA GIFFONE SOARES E DEMAIS ENVOLVIDOS,
pelo brilhante trabalho realizado com os alunos dos 2.º anos do Ensino Médio da E.E.
“Visconde de São Laurindo”. No dia 17 de novembro foi realizado uma mostra de cinema
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de animações chamada “Frações de Minutos”, onde foram apresentados 25 vídeos
abordando temas variados. Mas o que chamou a atenção foi a criatividade dos alunos e a
qualidade técnica. Esses trabalhos são importantes, pois além de despertar o potencial
dos jovens, valorizam e mostram talentos adormecidos. Que se dê ciência do inteiro teor
desta a Direção da E.E. “Visconde de São Laurindo”, para que a mesma repasse a
professora homenageada e aos demais envolvidos no projeto. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de encaminhar ao setor competente da Prefeitura Municipal de Bananal o
ANTEPROJETO em anexo, que “Dispõe sobre a instituição de medidas permanentes de
combate e prevenção à dengue e seus vetores, e dá outras providências”. Este projeto
tem como objetivo obrigar os moradores a cuidarem de suas propriedades evitando assim
que o mosquito aedes aegypti se prolifere no município. Por fim, disse que apresentou
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
realizar serviços de limpeza nas bocas de lobo na estrada rural da Fazenda São José, em
Rancho Grande, pois com a chegada das chuvas esse serviço é fundamental para a
conservação da mesma. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso deu
boas vindas à vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade por assumir a cadeira de
vereador nesta data, desejando-lhe boa sorte em seu mandato. Parabenizou também o
vereador Luiz Mauricio Coutinho por ser eleito para o Cargo de Presidente desta Casa, na
presente data, ressaltando a necessidade de se colocar em prática a Resolução que
dispõe sobre a Câmara Itinerante, visando atender de perto as demandas dos bairros do
Município. Em seguida, indicou à Exma. Prefeita Municipal de Bananal para a
necessidade de se colocar bancos no setor de Ginecologia, a fim de que as mulheres
grávidas possam aguardar sua vez devidamente sentadas. Ressaltou também a
necessidade de se intensificar o combate e a prevenção à proliferação do mosquito
transmissor da dengue e demais doenças em nosso Município. Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a vereadora Hercília de Jesus Ramos de
Andrade por assumir a cadeira de vereador nesta data, desejando-lhe boa sorte em seu
mandato. Parabenizou também o vereador Luiz Mauricio Coutinho por ser eleito para o
Cargo de Presidente desta Casa, na presente data. Em seguida, deixou seus sentimentos
às famílias de todos os falecidos citados pelos demais vereadores e ressaltou a
necessidade de se reformar as grades que cercam a máquina locomotiva da Praça Dona
Domiciana. Com a palavra a vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade agradeceu a
todos pelas boas vindas, ressaltando que em seu mandato irá lutar pelas demandas do
povo de Bananal. Em seguida, teceu breves comentários sobre uma indicação
apresentada em que solicita da Exma Prefeita Municipal a limpeza geral e melhorias para
diversas ruas do Bairro Vila Bom Jardim. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho
agradeceu a todos pelos votos que lhe proporcionaram ser eleito para o Cargo de
Presidente desta Câmara Municipal, na data de hoje, agradecendo também por todos os
votos de pesar transmitidos em função do falecimento de sua mãe, ocorrido
recentemente. Comentou sobre a necessidade de combate à proliferação de caramujos
no Município. Parabenizou a vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade por assumir
a cadeira de vereador nesta data, desejando-lhe boa sorte em seu mandato. Em seguida,
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar pontos de abrigo para as crianças estudantes em locais
estratégicos na Palha e no Timborê. Diversas crianças aguardam em alguns locais a
passagem da condução escolar todos os dias nas localidades citadas acima, no entanto
não existe nenhum abrigo para elas, ficando as mesmas sob o sol forte ou chuva. Esse
pedido foi solicitado pelos pais das crianças, principalmente das menores. Com a palavra
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o vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou a vereadora Hercília de Jesus
Ramos de Andrade por assumir a cadeira de vereador nesta data, desejando-lhe boa
sorte em seu mandato. Parabenizou também o vereador Luiz Mauricio Coutinho por ser
eleito para o Cargo de Presidente desta Casa, na presente data. Em seguida,
parabenizou a empresa Luquip Terraplanagem pelos serviços executados no calçamento
do Bairro Chico Leme e ressaltou a necessidade urgente de melhorias e limpeza geral no
Bairro Morro do Bruno. Colocados em votação os requerimentos, foram aprovados por
unanimidade. Colocadas em votação as Moções, foram aprovadas por unanimidade,
exceto a Moção de Aplausos à Polícia Civil, proposta pelo Vereador Luiz Cosme Martins
de Souza, que foi aprovada por maioria de votos, tendo votado contra a referida Moção
apenas a Vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso, que pediu a palavra para justificar seu
voto, afirmando que votou contra a citada Moção de Aplausos porque acredita que
prender criminosos é dever da Polícia Civil, e que por isso, não devem receber Moção de
Aplausos por esse ato. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a atuação
da Polícia Civil, em especial ao DD. Delegado de Polícia Civil, Dr. João Paulo pela
operação. Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza criticou as palavras
ditas pela Vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso, ressaltando que a mesma não sabe o
que passou a vítima no assalto referido na Moção de Aplausos, que a vereadora não sabe
o que é ter uma arma apontada para si durante um assalto, por isso não valoriza o
trabalho de investigação e prisão dos assaltantes realizada pela Polícia Civil. Não
havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou a Senhora VicePresidente 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 nº 32-A, de 31 de agosto
de 2015 – “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA exercício 2016.” Colocado em
discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 32-A, de 31 de agosto de 2015 –
“Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA exercício 2016”, solicitou e fez uso da
palavra: Vereador Osvaldo Ferreira teceu breves comentários sobre a proposição em tela,
ressaltando que o Projeto de Lei nº 32-A, de 31 de agosto de 2015 indica as origens das
receitas e fixa as despesas no orçamento para 2016. Disse que as maiores despesas
estão previstas para as Pastas de Educação e Saúde. Disse que a Lei Orçamentária é
muito importante, que um dos motivos para o pedido de impeachment da Presidente
Dilma é justamente as pedaladas fiscais e o descumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que a Câmara
Municipal de Bananal realizou Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 32-A, de
31 de agosto de 2015, além de a referida proposição ter sido submetida ao Setor Jurídico
e ao Contábil desta Casa para a emissão de competentes Pareceres. Disse que seriam
necessárias algumas emendas ao Projeto de Lei nº 32-A, de 31 de agosto de 2015 para
melhorá-lo, mas não foram feitas por falta de tempo hábil para isso. Que espera que no
próximo ano, a Prefeitura Municipal envie o projeto de Lei Orçamentária dentro do prazo
legal para ser analisado e votado por esta Câmara, diferentemente da forma como
ocorreu neste ano de 2015. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pelas palavras,
ressaltando que a Prefeitura Municipal de Bananal não realizou Audiência Pública sobre
este Projeto de Lei nº 32-A, de 31 de agosto de 2015 e que espera que este tipo de erro
não se repita no ano que vem. Colocado em votação, em primeiro turno, o Projeto de Lei
nº 32-A, de 31 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA
exercício 2016”, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, determinou a
Senhora Vice-Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo
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sido franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra Vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que o Deputado Estevam Galvão está à disposição
dos demais vereadores para a discussão de possíveis emendas parlamentares. Em
seguida, convidou a todos para a Audiência Pública que será realizada no próximo dia 07
de dezembro, às 16h30mim, para o debate de questões relativas à Elektro. Parabenizou
também o vereador Luiz Mauricio Coutinho por ser eleito para o Cargo de Presidente
desta Casa, na presente data, ressaltando que espera que o vereador dê continuidade
aos trabalhos desenvolvidos nesta Casa, dentre eles a reforma do prédio da Câmara.
Disse, ainda, que as estagiárias da Câmara devem atender aos vereadores, conforme foi
combinado na gestão do ex-vereador Antônio Carlos da Silva. Comentou também que irá
apresentar indicação sugerindo à Prefeitura Municipal o nome de “Antônia Valiante” para
o CRAS do Município. Por fim, agradeceu a todos aqueles que votaram em sua pessoa
para a eleição de Presidente desta Casa, embora não tenha conseguido ser eleita. Com a
palavra Vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que não tem nada contra os
Policiais Civis do Município e que fica triste com a ocorrência de assaltos no Município.
Disse que a ação de prender assaltantes é obrigação da Polícia Civil, e não mérito dos
policiais e que o Poder Público deve zelar pela paz e pelo sossego da população. Com a
palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que a eleição para o Cargo de
Presidente da Casa é democrática e parabenizou também o vereador Luiz Mauricio
Coutinho por ser eleito para o Cargo de Presidente desta Casa, na presente data. Em
seguida, comentou sobre a necessidade de limpeza geral no Bairro Rancho Grande e no
Morro da Caixa D’Água. Em seguida, ressaltou a necessidade de intensificar o combate
ao mosquito transmissor da Dengue. Disse que é contra o fechamento de várias escolas
em São Paulo e o fechamento de várias salas em escolas no Município de Bananal. Por
fim, desejou um bom Natal e um feliz ano novo a todos. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira agradeceu a todos os vereadores pelo companheirismo neste ano e ressaltou a
necessidade de intensificar o combate ao mosquito transmissor da Dengue. Com a
palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que concorda com as
palavras ditas pelo Vereador Luiz Cosme Martins de Souza com relação aos recursos do
DADE. Disse que no próximo domingo, será realizado o primeiro encontro de carrinhos de
rolimã no Município, na estrada do Turvo. Por fim, desejou um bom Natal e um feliz ano
novo a todos. Com a palavra o vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que os
vereadores cobram do Poder Executivo aquilo pelo qual são cobrados dos moradores do
Município. Em seguida, comentou sobre a necessidade de a Prefeitura Municipal de
Bananal retirar o veículo oficial que se encontra parado quebrado em uma rua e leva-lo
para a garagem da Prefeitura. Por fim, desejou um bom Natal e um feliz ano novo a todos.
Com a palavra Vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu mais uma vez pelos
votos que lhe proporcionaram ser eleito para o Cargo de Presidente desta Câmara
Municipal. Em seguida, parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pela
entrega de Título de Cidadão Bananalense ao Exmo. Deputado Estevam Galvão, em
Sessão Solene realizada no último dia 20 de novembro do corrente ano, no Plenário da
Câmara Municipal de Bananal. Logo após, agradeceu ao Sr. Fumeiro e demais membros
da equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pela construção do muro de
contenção na parte alta do Bairro da Palha. Por fim, desejou um bom Natal e um feliz ano
novo a todos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Vice-Presidente encerrou a Sessão
e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 04
(quatro) de fevereiro de 2016, 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, 03 de dezembro de 2015.
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