Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 22 - 2016
ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2016. No dia três do mês de março de dois mil e
dezesseis (03/03/2016), 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 Segunda 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, Osvaldo Ferreira e 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, procedeu-se a leitura das matérias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.º 022/2016= requer do da ELEKTRO, informação sobre a implantação de
Luz Rural no Sertão dos Coqueiros; Moção n.º 038/2016= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Fabiola Alexandre Torres; Moção n.º 039/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Hercílio do Nascimento; Indicação n.º 035/2016= solicita serviços de tapa-buracos na av.
Cesar Augusto Gonçalves; Indicação n.º 036/2016= solicita solução para construção da
ponte sobre o rio das Pedras em Rancho Grande; Indicação n.º 037/2016= solicita
reforma de ponte que dá acesso ao Sertão da Onça; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 023/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, do D.E.R. de Taubaté, da Empresa S.O. Pontes e do Ministério Público de
Bananal, providências urgentes quanto as obras na SP-68; Requerimento n.º 024/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, reabertura de mais uma sala de aula de
Educação Infantil / Pré-Escola na E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P. FERREIRA";
Requerimento n.º 025/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, pagamento do
auxílio-transporte em Pecúnia aos servidores que possuem tal benefício; Moção n.º
035/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Fabiola Alexandre Torres; Indicação n.º
028/2016= solicita serviços de limpeza frequentemente no Cemitério São José do Retiro;
Indicação n.º 029/2016= solicita serviços de limpeza urgente nas ruas Ver. Octaviano Vani
e Antonio Gervásio do Nascimento; VEREADOR JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES DE
OLIVEIRA: Requerimento n.º 026/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
informações quanto a obra de retaludamento na av. João Barbosa de Camargo;
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 027/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao cumprimento da Lei
Complementar n.º 019/2015; Moção n.º 036/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Fabiola Alexandre Torres; Moção n.º 037/2016= de aplausos e agradecimento, ao Exmo.
Sr. Deputado Estadual Hélio Nishimoto, pela liberação de R$150.000,00 para obras de
infraestrutura urbana no município de Bananal; Indicação n.º 020/2016= solicita serviços
de roçada e poda de árvores na rua Arnaldo de Souza Alves; VEREADORA HERCÍLIA
DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Requerimento n.º 028/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, informação sobre o veículo van que transportava pacientes para
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hospitais em outros municípios; Indicação n.º 038/2016= solicita reforma das
arquibancadas do Estádio João Avelar; Indicação n.º 039/2016= solicita retirada de
barreiras em trechos da rua Geraldo Fernandes, de acesso ao Clube Campestre de
Bananal; Indicação n.º 040/2016= solicita serviços de limpeza e capina na E.M.E.F.
"PROF.ª ZENÓBIA P. FERREIRA"; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º
033/2016= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Sandro de Oliveira, que há anos se apresenta no
Carnaval de Bananal como REI MOMO; Moção n.º 034/2016= de congratulações, pelo
Dia Internacional da Mulher, a comemorar-se no dia 08/03; Indicação n.º 030/2016=
solicita instalação de placa de identificação e redutor de velocidade nas proximidades da
E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P. FERREIRA"; Indicação n.º 031/2016= solicita serviços
diversos no posto de saúde do PSF em Rancho Grande; Indicação n.º 032/2016= solicita
serviços de limpeza e manutenção nas ruas da Palha e Timborê; Indicação n.º 033/2016=
solicita serviços de reforma, limpeza e melhorias na Quadra Poliesportiva e Playground,
localizados na Palha; Indicação n.º 034/2016= solicita serviços de patrolamento na
estrada rural do Bom Retiro; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indicação
n.º 021/2016= solicita serviços de limpeza em todas as ruas do Morro do Jalém; Indicação
n.º 022/2016= solicita conserto em bancos de concreto na Praça Mons. Cid França
Santos; Indicação n.º 023/2016= solicita serviços de limpeza, capina e tapa-buracos nas
ruas do Morro do Bruno; Indicação n.º 024/2016= solicita corte de árvore podre e retirada
de galhos de árvores caídos na praça D. Domiciana; Indicação n.º 025/2016= solicita
retirada de barreira na estrada rural do turvo, na parte asfáltica; Indicação n.º 026/2016=
solicita serviços de manutenção na estrada rural a Fazendinha; Indicação n.º 027/2016=
solicita instalação de placas de sinalização na rua Dom Epaminondas. 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 esteve na data de ontem no Município de São Paulo e, por isso, não fez
nenhum requerimento para apresentar nesta Sessão. Deixou seus sentimentos às
famílias de Fabiola Alexandre e Hercílio do Nascimento, falecidos recentemente. Disse
que um dos assuntos discutidos em reunião em São Paulo na data de ontem foi a questão
da melhor idade no Município de Bananal, ressaltando que é necessário um clube na
cidade que ofereça encontros, jogos e atividades diferenciadas voltadas para o público da
melhor idade. Em seguida, disse que esteve hoje na Prefeitura Municipal de Bananal e
que foi sancionada nesta data a Lei Municipal que denomina Antônia Valiante Monteiro o
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Disse também que esteve presente
na data de hoje na Prefeitura Municipal acompanhando a Licitação para as obras de
reforma da área Ivani Barbosa, mas por problemas técnicos identificados no Edital, a
Licitação não ocorreu e foi adiada para outra data. Comentou em seguida, que será
realizada em breve também uma Licitação voltada para a realização de obras de melhoria
no Bairro Recanto Verde. Por fim, disse que as retiradas de barreiras realizadas pela
equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal deveriam ser acompanhadas por
profissional competente especializado que tenha conhecimentos específicos, porque
dependendo da forma como são retiradas as barreiras, pode piorar e cair ainda mais.
Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira 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 obra de retaludamento na avenida João Barbosa de Camargo, pois
a mesma é de suma importância para os moradores da Vila Bom Jardim. Devido às
últimas chuvas frequentemente o leito da avenida é obstruído por lama que desce dessas
encostas e vários pontos desse morro já apresentam grandes sinais de erosão. Como a
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calçada é tomada pela lama os moradores acabam compartilhando a avenida com os
veículos o que causa grande transtorno e é muito perigoso. Em seguida, disse que
recebeu uma resposta da Prefeitura Municipal de Bananal com relação ao Requerimento
n.º 009/2016, em que requer a instalação de um braço de iluminação na Rua Lucílio
Costa, na Vila Bom Jardim, onde lhe foi respondido que existe a previsão de início deste
serviço ainda neste mês de março. Em seguida, disse que recebeu uma resposta da
Prefeitura Municipal de Bananal com relação à Indicação n.º 001/2016, em que solicita
serviços de reforma nas lombadas da av. Barão de Joatinga e ainda instalação de
lombada após a Rua Leopoldo Carneiro, onde lhe foi respondido que em breve será
realizado este serviço. Logo após, disse que recebeu uma resposta da Prefeitura
Municipal de Bananal com relação à Indicação n.º 002/2016, em que solicita continuidade
da Rua Lucílio Costa, na Vila Bom Jardim, onde lhe foi respondido que, conforme
informação do Setor de cadastro da Prefeitura Municipal, existe a necessidade de
regularização daquela área antes de se executar o projeto de continuidade da
mencionada rua. Por fim, disse que recebeu uma resposta da Prefeitura Municipal de
Bananal com relação à Indicação n.º 003/2016 em que solicita funcionário fixo para cuidar
da Praça Pedro Ramos, onde lhe foi respondido que já há servidores públicos designados
para a manutenção da Praça mencionada. 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 junto a Secretaria Municipal de Educação a reabertura de mais uma
sala de aula de Educação Infantil – Pré-Escola na E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P.
FERREIRA", considerando o ARTIGO 44 do REGIMENTO INTERNO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS. Em visita à escola, presenciei uma sala de aula com 28 alunos, sendo que
os 3 que excedem estavam de pé, sem cadeiras para assistirem a aula. Até mesmo o
sistema informatizado da escola aceita no máximo 25 alunos cadastrados. Ou seja, os
outros 3 alunos não estão cadastrados. Diversos pais vieram até este Vereador reclamar
sobre o exposto acima, alegam ainda que não têm condições de matricular seus filhos na
escola do centro, pois os mesmos residem a metros da escola citada. 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 a possibilidade de pagar diretamente no contracheque em pecúnia, o auxíliotransporte aos servidores que possuem esse benefício, pois muitos desses servidores, na
correria do dia-a-dia vêm para Bananal em seus veículos particulares e não de ônibus. E
com o pagamento realizado em vale, esses funcionários acabam sendo prejudicados.
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, AO ENG. ANTONIO MOREIRA JÚNIOR, DD. DIRETOR DA 6.ª
DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ – D.E.R. /DR 6, A EMPRESA S.O. PONTES
ENGENHARIA LTDA. e a DRA. INGRID RODRIGUES DE ATAÍDE, DD. PROMOTORA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE BANANAL, solicitando providências URGENTES com
relação as obras que estão sendo realizadas na SP-68, no trecho de Bananal x Arapeí,
pois em permeio as canaletas e o novo asfalto está sendo plantando grama ao invés
desse espaço ser completado simplesmente com o próprio asfalto. Isso que está sendo
feito pela empresa responsável pelas obras oferece um perigo enorme aos motoristas,
que por qualquer deslize e as rodas do veículo ficarem sobre a grama, poderá provocar
sérios acidentes, até mesmo com outros veículos e principalmente com pedestres e
ciclistas, que estiverem transitando as margens da estrada. As estradas próximas a
Bananal e ao longo do Vale Histórico é muito utilizada por ciclistas tanto em treinamento
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quanto para lazer, desde a RJ-157 (Rod. Eng. Alexandre Drable), SP-64 e SP-68
(Rodovia dos Tropeiros), e com a construção dessa canaleta separada do asfalto por
grama, o ciclista será obrigado a andar na beira da pista, e sem área de escape no caso
de emergência, pois mudar do asfalto para a grama repentinamente, assim como nos
veículos automotores, perderá a estabilidade e o equilíbrio. Disse, ainda, que apresentou
uma “MOÇÃO DE PESAR”, pelo falecimento da SRA. FABIOLA ALEXANDRE TORRES,
ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros
sentimentos de pesar pela partida de Fabiola, 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. Esta homenagem que, de
antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada
aos familiares. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de limpeza
frequentemente no Cemitério São José do Retiro, na SP-247, para que o local permaneça
limpo e decente quando os familiares irem visitar os túmulos de seus entes queridos ou
até mesmo no sepultamento de algum parente ou amigo. Disse, ainda, que apresentou
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade urgente
de se realizar serviços de limpeza nas ruas Ver. Octaviano Vani e Antônio Gervásio do
Nascimento, ambas na Vila Bom Jardim, pois com a forte chuva de ontem (02/março), as
ruas tornaram-se intransitáveis devido ao barro e a sujeira. Logo após, comentou que um
dos prováveis motivos para o fechamento da escola do Sertão da Madeireira é o fato de
existirem apenas dois alunos cadastrados naquela localidade. Parabenizou a Polícia Civil
e a Militar pela ação conjunta que resultou na prisão dos assaltantes do Posto Serra da
Bocaina, localizado no centro deste Município. Por fim, parabenizou também a Polícia
Civil pela investigação e prisão de um traficante de drogas no Bairro Timborê. 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 cumprimento da LEI COMPLEMENTAR N.º 019/2015, que “Institui Normas que
Regulamentam o Tratamento Jurídico diferenciado, Simplificado e Favorecido
Assegurando ao Microempreendedor Individual (MEI), às Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), no Município de Bananal/SP e dá outras
providências”. Grande maioria dos munícipes desconhecem o MEI e isso acaba por
manter essas pessoas na informalidade, e em prejuízos, por isso gostaria de obter tais
informações. Onde funcionará ou está funcionando a Sala do Empreendedor? Em
seguida, disse que apresentou uma MOÇÃO DE APLAUSOS E AGRADECIMENTO AO
EXMO. SR. DEPUTADO ESTADUAL HÉLIO NISHIMOTO, pela liberação de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para obras de INFRAESTRUTURA URBANA
em Bananal-SP. A população de Bananal agradece o Exmo. Sr. Deputado pelo grande
apoio oferecido a Administração Municipal, visando sempre o bem estar de nossa gente.
Que Deus continue lhe guiando neste caminho, o da verdade, da honestidade e de muito
trabalho e dedicação. Disse também que apresentou uma , “MOÇÃO DE PESAR”, pelo
falecimento da SRA. FABIOLA ALEXANDRE TORRES, 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. Esta homenagem que, de antemão sei contar
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com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada ao seu esposo David
Torres. Por fim, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de roçada e poda de árvores as
margens do rio Bananal, na altura da Rua Arnaldo de Souza Alves, que dá acesso ao
bairro Laranjeiras. O referido local está tomado pelo mato alto, ficando desta forma
impossível trafegarmos nesta rua. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que
não costuma fazer muitos requerimentos, pois a Prefeitura Municipal pouco atende os
pedidos realizados. Disse que fez uma indicação solicitando à Exma. Prefeita Municipal a
necessidade de uma operação tapa buracos na Avenida César Augusto Gonçalves, No
Bairro Cerâmica. O pedido se justifica pelo fato de que há muito tempo a Prefeitura
Municipal não faz manutenção na parte asfáltica daquela rua, além de que com as
recentes ligações de água por parte da Sabesp, o asfalto encontra-se todo danificado,
empoçando água por toda a sua extensão, nas portas das casas e incomodando muito os
moradores daquela localidade. Em seguida, disse que fez uma indicação à Exma. Prefeita
Municipal solicitando uma solução para a construção da Ponte sobre o Rio das Pedras no
Bairro Rancho Grande, haja vista que este pedido é reiteração de outros no mesmo
sentido, uma vez que o local já foi objeto de visita da própria Prefeita, que autorizou a
restauração da ponte junto ao seu atual Secretário de Obras, contudo nada foi feito até o
momento e os moradores daquela localidade estão sempre cobrando. Logo após, disse
que apresentou uma indicação à Prefeita Municipal de Bananal solicitando a reforma de
uma ponte de madeira que dá acesso aos Sertões Sete Espetos, Roseira e Onça,
localizada logo após a Escola do Sertão da Bocaina. Existe a necessidade de restauração
da ponte ali existente, pois a mesma já está desnivelada, com um dos barrotes em fase
de apodrecimento, causando sério perigo aos carros que por ali transitam. Em seguida,
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Elektro, solicitando informações quanto ao andamento do processo de
implantação de Luz Rural no Sertão dos Coqueiros, neste Município de Bananal. Este
pedido se faz necessário, uma vez que em reunião som seus representantes no Plenário
desta Casa, no mês de dezembro de 2015, ficou acertado pela empresa, mais uma vez,
que dariam solução ao caso, não carecendo, no momento, de mais detalhes sobre o
assunto, uma vez que é do conhecimento da empresa de todos os meandros, que o caso
envolve. Logo após, disse que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza
com relação ao requerimento nº 023/2016 apresentado em que requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, do D.E.R. de Taubaté, da Empresa S.O. Pontes e do Ministério
Público de Bananal, providências urgentes quanto às obras na SP-68. Em seguida, disse
que apresentou duas Moções de Pesar, sendo uma para a senhora Fabíola Alexandre e
outra para o Senhor Hercílio do Nascimento, ambos os falecimentos ocorridos
recentemente. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa deixou seus
sentimentos de pesar às famílias de Fabíola Alexandre e Hercílio do Nascimento, ambos
os falecimentos ocorridos recentemente. Disse que infelizmente nas escolas municipais
de Bananal existe muito desperdício de comida. Que no Município de Bananal existem
muitos servidores públicos em situação de desvio de função. Com a palavra Vereadora
Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que apresentou um requerimento, onde
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL
MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO, solicitando informações quanto ao destino do
veículo van que fazia o transporte de pacientes do Município de Bananal para tratamento
e consultas em hospitais de outras cidades. Em seguida, disse que apresentou três
indicações à EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA
BRUNO, com os seguintes assuntos respectivamente: retirada de barreiras em trechos da
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Rua Geraldo Fernandes, de acesso ao Clube Campestre de Bananal; limpeza e capina da
EMEIEF Profª. Zenóbia de Paula Ferreira; reforma das arquibancadas do Estádio João
Avelar. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de limpeza em todas as ruas do Morro do Jalém, na Vila Bom Jardim. Em
seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se consertar os bancos de concreto localizado na Praça
Mons. Cid França Santos. Existem dois bancos danificados no referido local, um deles
sem os 2 pés e o outro sem a parte superior, ou seja, dos dois danificados pode-se fazer
pelo menos um banco. Logo após, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de limpeza, capina
e tapa-buracos nas ruas do Morro do Bruno, na Vila Bom Jardim. Disse, ainda, que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se retirar barreira na estrada rural do Turvo, na parte de asfalto, pois a
lama está sobre as canaletas, colocando em risco todo o capeamento asfáltico. Disse
também que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se realizar serviços de manutenção com a máquina patrol na
estrada rural da Fazendinha, até o “mata-burro”. Em seguida, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar
placa de sinalização PARE no poste localizado na rua Dom Epaminondas em frente ao
Escritório Paroquial e placa sinalizando “contra-mão” em sentido a rua Pedro José Nader.
Por fim, deixou seus sentimentos de pesar às famílias de Fabíola Alexandre e Hercílio do
Nascimento, ambos os falecimentos ocorridos recentemente. Com a palavra vereador
Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma MOÇÃO DE APLAUSOS AO ILMO.
SR. SANDRO DE OLIVEIRA, conhecido popularmente como “ARÚ”, que há anos se
apresenta no Carnaval de Bananal como REI MOMO, contagiando a todos com muita
alegria e carisma. O Carnaval de Bananal é um dos melhores de toda a região, com a
presença de muitos foliões em nossas ruas, e um bananalense em especial traz muita
alegria, entusiasmo e carisma para as ruas, o REI MOMO. Parabéns por alegrar ainda
mais a nossa festa de Carnaval, desfilando nos blocos e na “Caminhada”. Em seguida,
disse que apresentou uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES PELO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER, a comemora-se no próximo dia 08 de março. A mulher é
um símbolo sagrado, a imagem da perfeição que cria a vida e se preciso for também a
doa. Como mãe semeia a esperança que ilumina o caminho dos filhos. Na imagem de
esposa é a perseverança, a base da família onde seu amor se irradia, sua força inebria e
antes de mulher seu título deveria ser de rainha. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas
as mulheres. Que se dê ciência do inteiro teor desta afixando cópia da mesma no Quadro
de Avisos e Publicações da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal. Logo
após, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se instalar placa de identificação de escola e redutor de velocidade
(quebra-molas), nas proximidades da E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P. FERREIRA", pois
esse é um pedido de diversas mães de alunos e moradores locais. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços diversos no posto de saúde do PSF de Rancho
Grande. São eles: Instalação de bebedouro; Instalação de pia no consultório médico;
Troca de fechadura de porta; Troca de forro; Colocação de placa de identificação do
Posto. Vale lembrar que estes pedidos acima já foram solicitados anteriormente, sem
nenhum atendimento até o momento. Disse, ainda, que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
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limpeza no bairro da Palha e Timborê, incluindo serviços de manutenção nas ruas Nelson
da Silva, Benedito Dias Novaes, Domiciano Franceliano e na parte final do Timborê. As
fortes chuvas de verão deixaram muitos buracos e lama nestes locais citados acima, por
isso peço de Vossa Excelência serviços de manutenção urgente. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se ampliar a galeria de águas pluviais que se inicia na rua Anselmo
Siqueira, passa pela Avenida Bom Jesus e desagua no rio Bananal, já na av. Barão de
Joatinga. Toda vez que nossa cidade é atingida por fortes chuvas, essa galeria transborda
e deixa grande parte das avenidas Bom Jesus e Barão de Joatinga alagadas, causando
sérios transtornos a comerciantes e moradores, além de após a chuva os locais ficarem
tomados pela lama e sujeira. Disse também que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
reforma e melhorias na quadra poliesportiva e playground, localizados na rua Nelson da
Silva, no bairro da Palha. Indico ainda para a necessidade de se realizar serviços de
roçada, capina e limpeza ao redor da quadra, pois com as chuvas a vegetação cresceu
muito rápido. Logo após, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de patrolamento e
manutenção na estrada rural do Bom Retiro até a Fazenda Bela Vista, pois com as fortes
chuvas, a estrada ficou em situação precária e o veículo escolar não está conseguindo
chegar no destino para apanhar os alunos. Ressaltou também a necessidade de uma
limpeza geral nos bueiros das ruas do Município. Em seguida, deixou seus sentimentos
de pesar às famílias de Fabíola Alexandre e Hercílio do Nascimento, ambos os
falecimentos ocorridos recentemente. Disse que participou, no último dia 27 de fevereiro,
de uma reunião com os dirigentes do Azurra, com o objetivo de melhorar as condições e
estrutura da instituição. 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, 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 foi convidada pela
Associação Rendas do Amanhã para um evento na Craft Design, mas devido à falta de
carro, não pôde comparecer ao evento. Disse que recebeu resposta da Prefeita Municipal
quanto ao requerimento sobre onde seriam colocadas as luminárias da Elektro, que são
nas Ruas Benedito de Paula e São Francisco de Assis, no Centro; Chácara Dona
Chiquita, seis pontos; Rua Washington Luiz de Carvalho, nas Formigas, doze pontos; Rua
Expedito Vani, dois pontos; Travessa José Anselmo Siqueira, dois pontos; na Rua Boa
Esperança, no Timborê, dois pontos. Perto da Oficina do Wladimir, quatro pontos; na Boa
Esperança, Timborê, no Posto, sete pontos; rua Nelson da Silva, Palha, dois pontos; Rua
Geraldo Fernandes, sete pontos; Rua José Valiante, Casa da Criança, sete pontos; rua
Antônio Gavião, Chico Leme, um ponto; Estrada do Turvo, um ponto; Rua Damasco,
Educandário, um ponto; Rua Arnaldo de Souza Alves, sete pontos; Avenida César
Augusto Gonçalves, Cerâmica, um ponto; Rua Sônia de Oliveira, dois pontos. Que são
melhorias que serão feitas com os recursos da CIP. Disse que a resposta da Prefeitura
Municipal sobre a necessidade de colocação de guard-rail no Morro da Caixa D’água é
que as medidas já estão sendo tomadas, segundo o responsável pelo Setor de Obras,
Senhor José Fernandes de Oliveira, que os guard-rail’s já foram solicitados. Em seguida,
mandou um grande abraço a Dona Leninha e demais mulheres pelo Dia Internacional da
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Mulher a ser comemorado no próximo dia 08 de março. Disse que conversou hoje com a
Secretária de Transportes, Sr.ª Daniela, sobre um ônibus escolar que fica parado todos os
dias em frente à garagem próximo à Dona Leninha. Disse que há a necessidade de se
tapar um buraco na rua onde reside, no Bairro Cerâmica. Comentou, ainda, sobre a
necessidade de colocar placas indicativas do trânsito na cidade e de se retirar barreiras
no Bairro Formigas, onde vai para a SP-247. Com a palavra vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que foi procurado recentemente por moradores do Bairro
Vila Bom Jardim sobre um vazamento de esgoto no Córrego Lavapés e que, ao solicitar
informações da Sabesp, foi informado de que houve um rompimento da tubulação da rede
de esgotos no local, mas a Sabesp já está tomando as providências necessárias e que já
foi iniciada a licitação para a realização da obra. Que o entupimento da rede de esgotos,
segundo a Sabesp, se deve ao fato de os moradores jogarem roupas e outros objetos no
vaso sanitário, porque esses objetos depois entopem a rede de esgoto, provocando
rompimento da tubulação e vazamentos. Disse, ainda, que participou recentemente de
uma reunião com a Diretoria do Azurra, que foi discutida a possibilidade da instituição de
uma contribuição para ajudar o projeto. Em seguida, leu um poema de autoria de Natália
Braga, com o título “Simplesmente Mulher”, nos seguintes termos: “A verdadeira guerreira
do mundo. A pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas, e tudo
mais que vier pela frente. Ela não tem medo. Enfrenta. Encara. Fortalece. Cada dia mais
forte, cada dia mais segura de si. As mulheres mudam o mundo. Fazem o planeta girar.
Fazem o sol se aquecer. Pois elas tem o poder. Tem a mão de Deus em sua criação. E
nada mais justo, que um dia especial para elas! Feliz Dia Internacional das Mulheres!”
Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que concorda com as
palavras ditas pelo Vereador Osvaldo Ferreira sobre a necessidade de reformas na ponte
do Bairro Laranjeiras, porque os vereadores passam a informação para os moradores que
as obras serão realizadas em breve, porem o Executivo não realiza as obras e os
moradores ficam cobrando os vereadores por acharem que eles são os responsáveis. Em
seguida, convidou a todos para participarem da Audiência Pública no próximo dia 15 de
março, para tratar de assuntos relativos à Educação do Município. Por fim, parabenizou
todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher a ser comemorado no próximo dia 08
de março. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza agradeceu a limpeza
realizada no Cemitério do Rancho Grande. Em seguida, agradeceu também pela limpeza
realizada no Estádio do Bairro Vila Bom Jardim. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher a ser comemorado no próximo dia 08 de março. Disse que há a
necessidade de tapar buracos na ponte do Bairro Rancho Grande, bem como retirar cinco
barreiras que estão na Rua do Campestre obstruindo a passagem dos veículos. Em
seguida, parabenizou o proprietário da empresa Luquip por ceder máquinas para ajudar a
Prefeitura Municipal na retirada de barreiras, tendo em vista que as três máquinas da
Prefeitura Municipal estão quebradas. Logo após, comentou sobre a necessidade de a
Prefeitura Municipal de Bananal recolocar a placa indicativa da Estrada Real na entrada
da cidade, que se encontra caída devido às chuvas com vento. Disse também que existe
a necessidade de se fazer a limpeza da valeta do terreno do Sr. Claudão, pois as aguas
escorrem carregando lama e sujeira para a Avenida João Barbosa de Camargo, bem
como provocam a queda de barreiras na avenida. Em seguida, disse que existe também a
necessidade de limpeza da valeta na rua da Creche, no Bairro Vila Bom Jardim.
Comentou que a Prefeitura Municipal de Educação deveria implantar o EJA nas escolas
rurais dos Bairros Sertão da Prata e Madeireira, que apresentará indicação sobre esse
assunto na próxima Sessão Ordinária. Por fim, disse que o Sr. Sebastião, representante
da empresa Elektro S/A irá fazer uma visita técnica ao Bairro Sertão dos Coqueiros, a fim
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de viabilizar a implantação de energia elétrica naquela localidade. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que está faltando na rua em que reside uma placa
indicativa dos quebra-molas, mas infelizmente a Prefeitura de Bananal nada resolve
nesse sentido. Com relação ao Bairro Recanto Verde, disse que existe muita falta de
vontade da Sabesp quanto à instalação de água e esgoto no local e que, mesmo diante
da intimação do loteador Sr. Cândido e da Prefeitura Municipal de Bananal, nada ainda foi
feito. Disse também que já existe um projeto para o calçamento das ruas do Bairro
Recanto Feliz, mas ainda não existem recursos disponíveis para essa obra. Parabenizou
todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher a ser comemorado no próximo dia 08
de março. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou todas
as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher a ser comemorado no próximo dia 08 de
março. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que concorda com as
palavras do vereador Luiz Cosme Martins de Souza por parabenizar o proprietário da
empresa Luquip por ceder máquinas para ajudar a Prefeitura Municipal na retirada de
barreiras, tendo em vista que as três máquinas da Prefeitura Municipal estão quebradas.
Em seguida, parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher a ser
comemorado no próximo dia 08 de março e agradeceu o convite feito pelo Presidente
desta Casa quanto à Sessão de entrega de Título de Cidadão Bananalense ao Ilmo.
Deputado Estadual Padre Afonso Lobato, que ocorrerá no próximo dia 11 (onze) do
corrente mês. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou o proprietário
da empresa Luquip por ceder máquinas para ajudar a Prefeitura Municipal na retirada de
barreiras, tendo em vista que as três máquinas da Prefeitura Municipal estão quebradas.
Em seguida, ressaltou a necessidade de uma operação tapa-buracos no Bairro Timborê.
Logo após, convidou a todos para Sessão de entrega de Título de Cidadão Bananalense
ao Ilmo. Deputado Estadual Padre Afonso Lobato, que ocorrerá no próximo dia 11 (onze)
do corrente mês. Em seguida, convidou a todos também para as atividades de
comemoração ao Dia Internacional da Mulher que serão realizadas pelo CRAS, no
próximo dia 08 (oito) de março no Centro Cultural Carlos Cheminand. Por fim, disse que
esteve na data de hoje, na escola Nogueira Cobra, onde ocorreu a aplicação da prova do
Processo Seletivo para vaga de estagiário da Câmara Municipal de Bananal, para
formação de cadastro reserva para a vaga de Direito, através do convênio com o CIEE –
Centro de Integração Empresa Escola. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão
Ordinária dia 17 (dezessete) 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, 03 de março de
2016.
Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho
1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
Rua Manoel de Aguiar, n.º 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de São Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

