Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 21 - 2016
ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016. No dia dezoito do mês de fevereiro de
dois mil e dezesseis (18/02/2016), 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 Vigésima Primeira Sessão Ordinária do segundo
biênio do Mandato 2013/2016, sob a Presidência do vereador Luiz Mauricio
Coutinho. Presentes os Vereadores (as) Lúcia Helena Nader Gonçalves (Vice –
Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Álvaro Luiz Nogueira
Ramos (2º Secretário), Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira, Érika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. Ausente a
vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade. 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, procedeuse a leitura das matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 014/2016= requer
do Deputado Estadual Samuel Moreira, Emenda Parlamentar para o município de
Bananal-SP; Requerimento n.º 015/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
informações quanto ao fechamento da escola rural no Sertão da Madeireira; Moção n.º
018/2016= de aplausos, aos Blocos Carnavalescos “Tereza Cristina”, “Juntos E
Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”,
“Piranhas”, “Unidos Da Palha” e “Nega Maluca”, que se apresentaram no Carnaval 2016
de Bananal; Moção n.º 019/2016= de aplausos, a Polícia Civil de Bananal, pelo trabalho
realizado no Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 020/2016= de aplausos, a Polícia
Militar de Bananal, pelo trabalho realizado no Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º
021/2016= de aplausos, ao Capitão PM Claudio Yuri Chaves da Silva, DD. Comandante
da 4.ª Cia da PM, pelo apoio no Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 022/2016= de
aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, pela organização do Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 023/2016= de
aplausos, a Secretaria Municipal de Saúde, pela organização do pronto atendimento no
Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 024/2016= de aplausos, ao Conselho Tutelar de
Bananal, pelo trabalho realizado no Carnaval 2016 em Bananal; Indicação n.º 019/2016=
solicita manutenção nos ventiladores das salas de aula de todas as escolas municipais;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Requerimento n.º 016/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto aos gastos com o
Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 025/2016= de aplausos, aos Blocos
Carnavalescos “Tereza Cristina”, “Juntos e Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”,
“Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da Palha” e “Nega
Maluca”, que se apresentaram no Carnaval 2016 de Bananal; VEREADORA ÉRIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 017/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, informações quanto ao corte das horas extras dos funcionários e o porque da
dispensa dos funcionários do processo seletivo; Requerimento n.º 018/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao reajuste anual do auxílio
alimentação dos funcionários do Poder Executivo Municipal; Requerimento n.º 019/2016=
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requer da Prefeitura Municipal de Bananal, cópia da planta e memorial descritivo da obra
da Creche Escola; Indicação n.º 015/2016= solicita serviços de poda e limpeza de matos
na rua Arnaldo de Souza Alves; Indicação n.º 016/2016= solicita retirada de veículos da
rua Sônia de Oliveira; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Requerimento n.º 020/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, limpeza nos entulhos localizados na antiga
oficina, hoje garagem, localizada na rua Presidente Washington Luis; Requerimento n.º
021/2016= requer da Elektro, melhorias na qualidade de energia fornecida na travessa
José Antonio Siqueira, centro, nesta cidade; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Moção n.º 013/2016= de aplausos, aos Blocos Carnavalescos “Tereza
Cristina”, “Juntos E Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”,
“Unidos Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da Palha” e “Nega Maluca”, que se apresentaram
no Carnaval 2016 de Bananal; Moção n.º 014/2016= de aplausos, ao Bloco Unidos da Vila
e sua bateria nota 1000, pela apresentação no Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º
015/2016= de aplausos, aos Conselheiros Tutelares de Bananal, pelo empenho no
Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 016/2016= de aplausos e agradecimentos, a
Polícia Militar, pelo trabalho realizado no Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º
017/2016= de aplausos e agradecimentos, a Polícia Civil de Bananal, pelo trabalho
realizado no Carnaval 2016 em Bananal; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA
RAMOS: Moção n.º 026/2016= de aplausos, aos Blocos Carnavalescos “Tereza Cristina”,
“Juntos e Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos
Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da Palha” e “Nega Maluca”, que se apresentaram no
Carnaval 2016 de Bananal; Moção n.º 027/2016= de aplausos, a Prefeitura Municipal de
Bananal, pela realização do Carnaval 2016 em Bananal; Indicação n.º 017/2016= solicita
manutenção nas estradas rurais do Turvo, Rodriguinho e Indaiá; Indicação n.º 018/2016=
solicita serviços de manutenção na rua Antonio Gavião, no bairro Chico Leme;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 028/2016= de aplausos, aos
Blocos Carnavalescos “Tereza Cristina”, “Juntos E Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta
Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da Palha” E “Nega
Maluca”, que se apresentaram no Carnaval 2016 de Bananal; Moção n.º 029/2016= de
aplausos, aos organizadores e integrantes do Bloco Unidos da Palha, pela 4.ª
apresentação do bloco em nosso Carnaval; Moção n.º 030/2016= de aplausos, a
Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela
realização do Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 031/2016= de aplausos, a Policia
Civil e Militar pelo trabalho realizado no Carnaval 2016 em Bananal; Moção n.º 032/2016=
de aplausos, a presidente do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente),
Norma Rocha e demais Conselheiros Tutelares, pela posse em 10/01/2016. Quando da
discussão dos requerimentos e das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta
fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
disse que apresentou uma Moção De Aplausos Aos Blocos “Tereza Cristina”, “Juntos E
Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”,
“Piranhas”, “Unidos Da Palha” E “Nega Maluca”, que abrilhantaram o Carnaval 2016 em
Bananal. O Carnaval 2016 em Bananal foi um sucesso, assim como nos anos anteriores,
e os blocos carnavalescos mais uma vez fizeram do samba a alegria contagiante da festa.
Parabéns a todos vocês! Em seguida, disse que apresentou uma Moção De Aplausos E
Agradecimentos À Comandante De Policiamento Do Interior – 1, Coronel PM Eliane
Nikoluk Scachetti, pela disponibilidade de reforço policial no Carnaval 2016 em Bananal.
Mais uma vez o Carnaval de Bananal manteve a sua tradição de ser um Carnaval alegre,
bonito e acima de tudo, tranquilo. E essa tranquilidade se deve a valorosa Equipe do
Policiamento Militar que, com sua presença atuante garantiu a segurança e a paz dos
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nossos foliões. Que se dê ciência do inteiro teor desta a comandante homenageada,
estendendo-se a todos os policiais envolvidos. Disse também que apresentou uma Moção
De Aplausos E Agradecimentos À Polícia Civil De Bananal, pelo ótimo trabalho realizado
no Carnaval 2016 em Bananal. Mais uma vez o Carnaval de Bananal manteve a sua
tradição de ser um Carnaval alegre, bonito e acima de tudo, tranquilo. E essa
tranquilidade se deve a valorosa Equipe do Policiamento Civil de Bananal que, com sua
presença atuante garantiu a segurança e a paz dos nossos foliões. Que se dê ciência do
inteiro teor desta ao Delegado da Polícia Civil De Bananal, Dr. João Paulo De Oliveira
Abreu, estendendo-se a todos os policiais envolvidos. Em seguida, teceu breves
comentários sobre uma Moção De Aplausos apresentada Aos Conselheiros Tutelares De
Bananal, pelo empenho, profissionalismo e dedicação nos trabalhos realizados no
Carnaval 2016 em Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Conselho Tutelar
de Bananal. Disse, ainda, que apresentou uma Moção De Aplausos Ao “Bloco Unidos Da
Vila” E Sua Bateria Nota 1000, pela apresentação no Carnaval 2016 em Bananal. O Bloco
Unidos da Vila mais uma vez mostra seu valor, e enriquece o carnaval de Bananal com
seus integrantes que fazem do samba uma imensa alegria e contagia a todos com o seu
desfile. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao representante do bloco Luis Antônio
Moura de Souza, estendendo-se ao “Toninho”, Ana Amélia Tressoldi e a todos os
envolvidos. Comentou também sobre a necessidade de se realizar um serviço de
nivelamento dos paralelepípedos das ruas do Município, pois este serviço foi realizado em
uma outra gestão mas não ficou bom, além de outros serviços que deveriam ser
realizados para melhorar a estrutura do Município de Bananal, como o embutimento de
fios no centro da cidade, por exemplo. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
parabenizou os demais vereadores pela apresentação das Moções referentes aos blocos
carnavalescos, parabenizando também os organizadores e participantes dos blocos, que
já são tradição no Município de Bananal. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a empresa Elektro,
solicitando melhorias na qualidade da energia fornecida aos moradores da Travessa
Antônio Siqueira, centro, desta cidade, tendo em vista que os moradores daquela
localidade sofrem com as constantes quedas de voltagem quando todos usam a energia
ao mesmo tempo, agravando mais quando as máquinas de uma serraria que ali funciona
são também ligadas. O material que foi posto pela fornecedora de energia a disposição
daqueles moradores dista de muitos anos, pois alguns postes são ainda de madeira,
muito antigos, e diga-se de passagem, com passar dos anos, estão, salvo meIhor juízo,
oferecendo perigo aos moradores e transeuntes. É evidente também, que a linha
transmissora de energia que ali existe, certamente foi planejada para poucas casas,
contudo, hoje, a rua está completamente tomada de moradias, e a empresa não está
atendendo a contento os consumidores daquela localidade, que pagam suas contas na
mesma proporção dos demais, só que sendo lesados pela empresa. Sendo assim,
aguardamos posicionamento da Elektro neste sentido, solicitando também que a mesma
seja sensível ao caso em tela. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Prefeitura Municipal, na pessoa da
Prefeita Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, urgente limpeza nos entulhos que se localizam
na antiga oficina mecânica, hoje utilizada apenas como garagem, já que os mesmos, na
maioria ferros-velhos, estão servindo de criadouro para mosquitos, além de moradia para
aranhas e cobras. É necessário que a Prefeitura se sensibilize para o combate às
doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, como a dengue, o zika vírus e a
chikungunya, hoje fazendo parte das primeiras páginas dos noticiários em todo o país,
pois não adianta orientar ou criticar o vizinho, se não fazemos a lição de casa. Os
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moradores vizinhos ao local indicado estão apreensivos com esta situação e a Prefeitura,
inerte, não toma nenhuma providência. Não adianta aprovarmos uma lei, como foi
aprovada nesta casa, que dê suporte para que os funcionários que trabalham no combate
ao mosquito, possam entrar à força em propriedades abandonadas ou que não sejam
autorizadas, sem que a própria Prefeitura faça a sua parte. É certo que os bens públicos
não podem ser colocados à disposição de qualquer maneira, mas será que não há uma
saída para os momentos de crise como a que estamos passando com estas malditas
doenças? Quando a comunidade passa por momentos difíceis em razão de algum fato
causado pela ação da natureza, os administradores logo fazem um Decreto de Situação
de Emergência para que a administração possa, com mais tranquilidade, no sentido legal,
amenizar o sofrimento das pessoas, mas nesse caso, existe alguma coisa de diferente?
Aguardamos solução da Prefeitura Municipal para que outras medidas de maior agravo
não sejam tomadas em relação ao caso, solícitos então, na sensibilidade da Prefeitura
Municipal. Com a palavra vereadora Érika 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 informações quanto ao
corte das horas extras dos funcionários da Prefeitura Municipal de Bananal. Por qual
motivo houve este corte? Requeiro ainda informações quanto à dispensa dos funcionários
do Processo Seletivo. 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 ao reajuste anual do auxílio
alimentação dos funcionários do Poder Executivo Municipal. O último reajuste no auxílio
alimentação dos funcionários foi no ano de 2014. Por qual motivo esse reajuste não foi
aplicado em 2015? E agora neste ano de 2016, será feito o reajuste? 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, solicitando cópia da
Planta e Memorial Descritivo assinado pelo engenheiro responsável pela obra da Creche
Escola. Em seguida, disse que apresentou uma indicação em que solicita à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
poda e limpeza de matos na Rua Arnaldo de Souza Alves. Logo após, teceu breves
comentários sobre uma indicação apresentada à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade urgente de se retirar os caminhões e ônibus da Rua Sônia
de Oliveira, pois está causando transtorno aos moradores locais. Por fim, comentou
brevemente sobre o desaparecimento de cães de rua do centro da cidade, pois
supostamente foram retirados do local e abandonados em algum outro lugar
desconhecido. 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 ao fechamento da escola rural no Sertão da Madeireira. Na localidade existem
diversas famílias que mantinham seus filhos na escola rural. Agora com o fechamento da
mesma, isso vem causando transtornos as pessoas, pois as crianças precisam pegar
condução para vir até a cidade, sendo que essas crianças moram longe e as dificuldades
no sertão são inúmeras. Não seria mais viável até mesmo financeiramente manter um
professor na escola, como nos anos anteriores ao invés de fecha-la e gerar gastos com
condução. Ressalto que a Lei n.º 12960, de 27/03/14 e o Estatuto da Criança e
Adolescente garante o funcionamento da escola na comunidade citada. Em seguida,
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Samuel Moreira, solicitando a possibilidade de
se disponibilizar Emenda Parlamentar para o município de Bananal, visando serviços de
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recuperação da ponte que liga a Praça São Pedro na Vila Bom Jardim ao Estádio
Municipal João Avelar e serviços de recuperação das ruas Octaviano Vani e Antônio
Gervásio do Nascimento, também na Vila Bom Jardim. Disse, ainda, que apresentou uma
Moção De Aplausos Aos Blocos “Tereza Cristina”, “Juntos E Misturados Do Laranjeiras”,
“Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da Palha”
E “Nega Maluca”, que se apresentaram no Carnaval 2016 de Bananal, contagiando a
todos com muita alegria. Mais um ano se passou e o Carnaval 2016 em Bananal não foi
diferente do ano anterior, com certeza um dos melhores de toda a região, com presença
maciça dos foliões em nossas ruas, tanto bananalenses quanto turistas. E a alegria
contagiante dos nossos blocos de carnaval fizeram a diferença, e por mais uma vez
abrilhantaram a Rua Manoel de Aguiar, no centro da cidade. Parabéns a todos vocês. Que
se dê ciência do inteiro teor desta ao representante de cada Bloco Carnavalesco
homenageado. Logo após, disse que apresentou uma Moção De Aplausos À Policia Civil
De Bananal, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval 2016 em nossa cidade. O
Carnaval 2016 manteve a tradição dos anos anteriores, um Carnaval alegre, bonito e
tranquilo. E grande parte deste sucesso todo é a responsabilidade, profissionalismo e
dedicação da Equipe do nosso Policiamento Civil que, com sua presença atuante garantiu
a segurança e a tranquilidade dos nossos foliões, impedindo que os pequenos incidentes
ofuscassem o brilho da alegria reinante e contagiante da festa. Que se dê ciência do
inteiro teor desta ao Delegado Da Polícia Civil De Bananal, Dr. João Paulo De Oliveira
Abreu. Disse também que apresentou uma moção de aplausos à policia militar de
bananal, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval 2016 em nossa cidade. O
Carnaval 2016 manteve a tradição dos anos anteriores, um Carnaval alegre, bonito e
tranquilo. E grande parte deste sucesso todo é a responsabilidade, profissionalismo e
dedicação da Equipe do nosso Policiamento Militar que, com sua presença atuante
garantiu a segurança e a tranquilidade dos nossos foliões, impedindo que os pequenos
incidentes ofuscassem o brilho da alegria reinante e contagiante da festa. Que se dê
ciência do inteiro teor desta ao Comandante Do 3.º PEL/PM Em Bananal, CB PM Antônio
Carlos De Oliveira. Disse também que apresentou uma Moção De Aplausos Ao Capitão
PM Claudio Yuri Chaves Da Silva, DD. Comandante Da 4.ª Cia da PM, pelo apoio e
excelente trabalho realizado no Carnaval 2016 em Bananal-SP. O Carnaval 2016 manteve
a tradição dos anos anteriores, um Carnaval alegre, bonito e tranquilo. E grande parte
deste sucesso todo é a responsabilidade, profissionalismo e dedicação da Equipe do
nosso Policiamento Militar que, com sua presença atuante garantiu a segurança e a
tranquilidade dos nossos foliões, impedindo que os pequenos incidentes ofuscassem o
brilho da alegria reinante e contagiante da festa. Que se dê ciência do inteiro teor desta
ao homenageado, estendendo-se a homenagem a todos os policiais militares envolvidos
na operação. Em seguida, teceu breves comentários sobre uma Moção De Aplausos
Apresentada à Prefeitura Municipal De Bananal e a Secretaria Municipal De Cultura E
Turismo, pela organização do Carnaval 2016 que foi um sucesso, proporcionando aos
munícipes e turistas uma festa aconchegante e alegre. Deixo registrado ainda, o meu
caloroso abraço e agradecimento a todos os funcionários envolvidos na realização do
evento. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno e ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cultura e Turismo, José
Luiz de Moraes. Comentou também sobre uma Moção De Aplausos apresentada à
Secretaria Municipal de Saúde, pela organização do pronto atendimento, com ambulância
e profissionais da saúde no Carnaval 2016 em Bananal. Deixo registrado ainda, o meu
caloroso abraço e agradecimento a todos os funcionários da saúde envolvidos. Que se dê
ciência do inteiro teor desta a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD.
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

Secretária Municipal de Saúde. Em seguida, disse que apresentou uma Moção De
Aplausos Ao Conselho Tutelar De Bananal, pelo trabalho realizado no Carnaval 2016.
Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Conselho Tutelar de Bananal. Comentou, logo
após, que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade urgente de se realizar serviços de reparos nos ventiladores de todas as
escolas municipais, pois o calor está insuportável no interior das salas de aula.
Recentemente fiz uma visita na E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra" e percebi que fica
impossível de se trabalhar nas salas de aula, devido ao calor. E mesmo diante do calor
insuportável, os professores fazem o que podem, alunos se abanam o tempo todo
tentando minimizar a sensação de calor. Creio que o mínimo era um ventilador
funcionando em cada sala de aula. Peço de Vossa Excelência providências urgentes
quanto ao problema apresentado. Por fim, disse que é necessário que o projeto de
recuperação da Rodovia Estadual SP-68 seja revisto, no trecho localizado entre os
Municípios de Bananal e Arapeí, pois neste trecho está sendo colocada uma faixa de
grama no acostamento, de aproximadamente 40 (quarenta) centímetros de largura, que
poderá ocasionar algum acidente caso o motorista passe com o veículo por cima dessa
faixa de grama. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa 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 aos gastos com o Carnaval 2016 em Bananal. Qual o valor gasto pela Prefeitura
Municipal de Bananal com o Carnaval 2016? Considerando a crise que o país enfrenta
atualmente e que nosso município não é diferente, por que não ter convertido o valor
gasto com o carnaval em setores mais importantes, como o da saúde, por exemplo? A
Festa do Senhor Bom Jesus do Livramento é tradição centenária na cidade e nem por
isso a Prefeitura Municipal de Bananal investe nela, sendo que no ano de 2015 foi
enfeitada com “bandeirinhas de festa junina”. Em seguida, disse que é necessário que
haja uma conscientização da população quanto à necessidade de prevenção da dengue.
Por fim, disse que apresentou uma Moção De Aplausos Aos Blocos “Tereza Cristina”,
“Juntos E Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos
Da Vila”, “Piranhas”, “Unidos Da Palha” E “Nega Maluca”. Parabéns a todos os blocos
carnavalescos, que fizeram a alegria dos foliões no Carnaval 2016 em Bananal. Com a
palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que não apresentou
requerimentos na presente Sessão, mas parabenizou a todos os envolvidos na
organização do Carnaval 2016 em Bananal, bem como a todos os participantes dos
blocos carnavalescos. Disse também que recebeu resposta da Elektro com relação a um
requerimento enviado anteriormente no qual solicitava da mencionada empresa melhorias
na iluminação da Travessa Anselmo Siqueira, sendo que a resposta foi de que a
responsabilidade pela realização deste serviço é da Prefeitura Municipal de Bananal. Com
a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou uma indicação em
que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
realizar serviços de manutenção na Rua Antônio Gavião, nas proximidades da entrada da
propriedade do Sr. Stelio Mendes, pois existe ali uma saída de água que está infiltrando
sob o novo calçamento da rua, já causando danos aos serviços realizados recentemente,
e com as chuvas a situação pode piorar ainda mais. Em seguida, disse que apresentou
uma indicação em que solicita a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de manutenção nas estradas rurais: Serra do Turvo;
Serra do Rodriguinho; Serra do Indaiá. A situação nas referidas estradas está precária. No
Indaiá, por exemplo, crianças estão caminhando um trecho enorme para apanhar o
transporte escolar, pois o mesmo não consegue chegar até o local exato de embarque. O
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caminhão tanque não consegue chegar até a propriedade do Sr. “Zezinho Sabino”. Logo
após, disse que apresentou uma Moção De Aplausos à Prefeitura Municipal De Bananal,
pela realização do Carnaval 2016 em Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta a
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno. Disse, ainda, que
apresentou uma Moção De Aplausos Aos Blocos “Tereza Cristina”, “Juntos E Misturados
Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”, “Piranhas”,
“Unidos Da Palha” E “Nega Maluca”, que se apresentaram no Carnaval de Bananal. Mais
uma vez o Carnaval em Bananal foi um sucesso, com um clima de alegria, amizade e
muita paz. Os blocos a cada ano enriquecem ainda mais o nosso Carnaval. Parabéns a
todos vocês. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao representante de cada Bloco
Carnavalesco homenageado. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que
apresentou uma Moção De Aplausos Aos Blocos “Tereza Cristina”, “Juntos E Misturados
Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”, “Piranhas”,
“Unidos Da Palha” E “Nega Maluca”, que abrilhantaram as nossas noites de Carnaval.
Bananal novamente foi palco de alegria nos cinco dias de carnaval. Os foliões agitaram
nossa cidade com o desfile dos blocos que são parte indispensável em nossa festa.
Parabéns a todos vocês organizadores e integrantes. Que se dê ciência do inteiro teor
desta ao representante de cada Bloco Carnavalesco homenageado. Em seguida, disse
que apresentou uma Moção De Aplausos Aos Organizadores E Integrantes Do “Bloco
Unidos Da Palha”, pela 4.ª apresentação do bloco em nosso carnaval. Desde 2013,
mesmo diante das dificuldades, o Bloco Unidos da Palha vem contagiando com muita
alegria o carnaval de Bananal. O bloco hoje é um orgulho para o bairro, que participa
efetivamente da festa. Meus sinceros aplausos e agradecimentos aos mestres de bateria
“Diga” e Djavan Queiroz, pela dedicação e profissionalismo junto aos integrantes da
bateria que fizeram um grande espetáculo na sua apresentação. Que se dê ciência do
inteiro teor desta ao representante do Bloco homenageado e aos mestres de bateria.
Logo após, disse que apresentou uma Moção De Aplausos à Prefeitura Municipal De
Bananal e a Secretaria Municipal De Cultura e Turismo, pela realização do Carnaval 2016
em Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra. Prefeita Municipal,
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cultura e Turismo,
José Luiz de Moraes. Em seguida, parabenizou a Polícia Civil e a Polícia Militar que
trabalharam no Carnaval 2016 em Bananal, ressaltando que apresentou uma Moção De
Aplausos à Policia Civil e Militar, pelo excelente trabalho realizado no Carnaval 2016 em
Bananal. Obrigado aos policiais que garantiram a segurança nos dias de folia,
proporcionando desta forma um carnaval tranquilo e de muita paz. Que se dê ciência do
inteiro teor desta ao Delegado Da Polícia Civil De Bananal, Dr. João Paulo De Oliveira
Abreu e ao Comandante Do 3.º PEL/PM EM Bananal, CB PM Antônio Carlos De Oliveira.
Por fim, parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde, pela organização do pronto
atendimento, com ambulância e profissionais da saúde no Carnaval 2016 em Bananal.
Deixo registrado ainda, o meu caloroso abraço e agradecimento a todos os funcionários
da saúde envolvidos e à Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretária
Municipal de Saúde. Colocados em votação os requerimentos e moções, 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, o Presidente colocou em votação o requerimento de urgência especial
apresentado para a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 04, de 15 de fevereiro
de 2016 – “Denomina Antônia Valiante Monteiro o CRAS (Centro de Referência de
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Assistência Social)”, de autoria da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, sendo este
requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeado o vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira como Relator Especial deste Projeto que entrou na
Pauta como urgência especial, sendo suspensa a Sessão Ordinária por 10 (dez) minutos
para a emissão de Parecer pelo Relator Especial. Retomando a Sessão, solicitou e fez
uso da palavra o Relator Especial, vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, que
disse que o Projeto de Lei em tela é inconstitucional, conforme já indicou o Parecer
Jurídico emitido pelo Consultor Jurídico desta Casa. Em seguida, leu o Parecer Jurídico,
ressaltando a inconstitucionalidade do Projeto de lei apresentado, razão pela qual não é
favorável à aprovação do mesmo, deixando a análise do mérito aos nobres Edis.
Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 04, de 15 de fevereiro de 2016 – “Denomina
Antônia Valiante Monteiro o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)”, de
autoria da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, solicitou e fez uso da palavra:
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que discorda do vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira, pois na Lei Orgânica do Município de Bananal existe um artigo
que dá ao vereador o poder de dar nomes aos próprios públicos. Em seguida, leu a
justificativa do Projeto de Lei nº 04, de 15 de fevereiro de 2016, nos seguintes termos:
Antônia Valiante Monteiro nasceu em Bananal, na Fazenda Santa Vitória em 19 de
novembro de 1934. Ainda pequena ajudava sua mãe Laura Nogueira Valiante a fazer
bolos, salgados, etc. Seu pai João André Valiante possuía uma venda na cidade e ali
mesmo vendia o que Antônia e sua mãe faziam. Já maior de idade, fez cursos e animou a
ensinar em suas aulas de confeitagem. Fazia muitos bolos confeitados para casamentos.
Ao passar por Bananal um dos diretores da Metalúrgica Barbará, convidou-a para
trabalhar e assim foi contratada pelo Barbará e depois para o Sesi. Neste período
contribuiu com muitas receitas para o Jornal de Bananal, também em nosso município fez
muitas festas (casamentos, aniversários), sempre passando receitas para todos que
pediam. Teve 2 filhos: Nanci e João Francisco. Trabalhou muito pela política em nossa
cidade, na qual realizou um dos seus sonhos em 1993, ano que tomou posse como
Vereadora. Aposentou-se fazendo o que mais gosta e continua até hoje com seus 81 anos
de idade, realizando curso de pães e salgados pelo CRAS. Com certeza, uma pessoa
com um dom divino, que até hoje trabalha com grande dedicação e amor. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que ficou surpreso com o pedido de urgência especial
apresentado para este Projeto de Lei nº 04, de 15 de fevereiro de 2016. Disse também
que a Lei Orgânica do Município de Bananal diz que cabe à Câmara Municipal de
Bananal deliberar sobre esta matéria, portanto entende que o Projeto em discussão é
legal. Comentou que conhece desde criança a homenageada, Srª Antônia Valiante
Monteiro e seu marido. Disse que a homenageada é uma pessoa muito querida no
Município, que já ocupou o cargo de vereadora e que é favorável à aprovação do Projeto
de Lei em discussão. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que é
favorável à aprovação do Projeto de Lei em discussão, pois existem julgados e decisões
anteriores favoráveis à possibilidade de o vereador dar nomes aos próprios públicos.
Disse ainda, que conhece a homenageada, Srª Antônia Valiante Monteiro há bastante
tempo e que ela é merecedora desta homenagem. Com a palavra vereador Álvaro Luiz
Nogueira Ramos parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pela iniciativa
deste Projeto de Lei em discussão. Parabenizou também o Vereador Osvaldo Ferreira
pelas palavras ditas em relação à homenageada, Srª Antônia Valiante Monteiro e disse
ser favorável à aprovação do Projeto de Lei. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins
de Souza parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pela autoria deste
Projeto de Lei em discussão, ressaltando que a Srª Antônia Valiante Monteiro é
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merecedora desta homenagem. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira disse que concorda com esta homenagem à Srª Antônia Valiante Monteiro, que é
uma cidadã bananalense que sempre lutou pelo povo de Bananal, mas seu voto é
contrário ao Projeto de Lei tendo em vista a inconstitucionalidade identificada pela
Consultoria Jurídica da Casa. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que discorda das palavras dos colegas vereadores e que é contra a aprovação
deste Projeto de Lei apresentado. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse
que é favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 04, de 15 de fevereiro de 2016, porque a
homenageada, Srª Antônia Valiante Monteiro, sempre ajudou muito as pessoas deste
Município. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 04, de 15 de fevereiro de 2016 –
“Denomina Antônia Valiante Monteiro o CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social)”, de autoria da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, foi o mesmo aprovado
por maioria de votos. Votaram contra o Projeto de Lei os vereadores José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira e Maria Aparecida Souza da Costa. 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 disse que esteve na data de hoje na Assembleia Legislativa de São
Paulo no Seminário “Eleições 2016 e o espaço da mulheres no Processo Eleitoral”, que
foi um evento muito bom. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que apresentou uma Moção De Aplausos Aos Blocos “Tereza Cristina”, “Juntos E
Misturados Do Laranjeiras”, “Pergunta Lá”, “Sem Freio”, “Boa Morte”, “Unidos Da Vila”,
“Piranhas”, “Unidos Da Palha” E “Nega Maluca”. Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza em
seu requerimento apresentado onde requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
informações quanto ao fechamento da escola rural no Sertão da Madeireira. Disse que
existe um recurso liberado ao Município de Bananal através de emenda concedida pelo
Deputado Hélio Nishimoto, no valor de R$ 150 mil. Em seguida, parabenizou o exvereador Totonho pela organização do Carnaval da Vila Bom Jardim. Disse, ainda, que o
Estado é laico, não pode apoiar nenhuma religião específica, conforme sugeriu a
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa que a Prefeitura Municipal de Bananal
deveria apoiar a Festa do Padroeiro, da mesma forma que apoia o Carnaval. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou o Sr. Robério por
disponibilizar seus caminhões à Prefeitura Municipal de Bananal para ajudar no transporte
de restos de asfalto. Disse que esteve recentemente com engenheiros do DAEE
analisando o Rio Bananal e a possibilidade de dragagem, que este serviço de dragagem
será iniciado em breve no Rio Bananal. Em seguida, agradeceu a Prefeitura Municipal de
Bananal pela instalação de um parquinho na Escola Nogueira Cobra. Comentou em
seguida que existe a necessidade de conserto de um bueiro em frente ao Mercado São
Judas Tadeu, no Bairro Vila Bom Jardim. Por fim, comentou sobre a necessidade de
conscientização da população com relação às medidas de prevenção da dengue. Com a
palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que foi promulgada na
data de hoje um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) autorizando a troca de partido
sem a perda de mandato, por prazo determinado de vigência. Com a palavra vereador
Luiz Maurício Coutinho disse que esteve na Secretaria Municipal de Saúde conversando
com a DD. Secretária Sarah Bruno e que foi informado que já se iniciaram os trabalhos de
prevenção à dengue no Município de Bananal, incluindo a campanha e as vistorias nos
imóveis. Disse ainda, que os Doutores João Bosco e Kátia Amorim são médicos que já
trabalharam no Município de Bananal, foram embora e agora estão de volta. Em seguida,
parabenizou o Sr. Arú pela interpretação do personagem Rei Momo no Carnaval de
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Bananal. Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela instalação de um parquinho
na Escola Nogueira Cobra. Comentou sobre a necessidade de se realizar serviço de
limpeza no Bairro da Palha e convidou a todos para assistirem a apresentação de circo
denominada Cirquinho do Serafim, que ocorrerá no próximo dia 26 do corrente mês. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores
(as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 03 (três) de março 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, 18 de fevereiro de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho
1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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