Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 23 - 2016
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2016. No dia dezessete do mês de março de dois
mil e dezesseis (17/03/2016), 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 Terceira 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 LUIZ MAURICIO
COUTINHO: Requerimento n.º 029/2016= requer da Empresa de ônibus COLITUR,
disponibilização de mais um horário de ônibus sentido Barra Mansa x Bananal; Moção n.º
040/2016= de aplausos, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em nome da Ilma.
Sra. Marlene Correa, juntamente com o CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social), pela comemoração do Dia Internacional da Mulher em 08/03/2016; Moção n.º
041/2016= de aplausos, a psicóloga Ilma. Sra. Marcia Pereira Chaves, pelo trabalho
realizado junto ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); Moção n.º
042/2016= de aplausos, a Ilma. Sra. Luzinete Sabadin de Moura, pelo trabalho artesanal
realizado junto ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); Indicação n.º
051/2016= solicita substituição de lâmpadas queimadas na escadaria Santinho Rosa, no
bairro da Palha; Indicação n.º 052/2016= solicita religação de iluminação no Estádio
Municipal João Avelar e Quadra Poliesportiva; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Requerimento n.º 030/2016= requer do D.E.R., serviços de roçada,
limpeza e manutenção nas SP-68 e SP-247; Requerimento n.º 031/2016= requer da O.S.
IVS, informações da própria e quanto a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de
Bananal; Requerimento n.º 032/2016= requer da empresa Endija Transportes Ltda.,
informações da própria e quanto a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de
Bananal; Requerimento n.º 033/2016= requer da Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
informações quanto as nascentes de nosso município e o andamento do Plano de
Manejo; Requerimento n.º 034/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, cópia do
mapa de todas as BNNs do município; Requerimento n.º 035/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, informações quanto a ESF (Estratégia Saúde da Família); Moção
n.º 043/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Fabiola Alexandre Torres; Moção n.º
044/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. João Maria Bueno; Moção n.º 045/2016= de
aplausos e agradecimento, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Mussi, pela
indicação da Emenda Parlamentar no valor de R$100.000,00; Moção n.º 046/2016= de
aplausos, a Associação Rendas do Amanhã, pela relevância do trabalho desenvolvido;
Moção n.º 047/2016= de aplausos, a Ilma. Sra. Maria América de Jesus Oliveira Rosa e
seu esposo Dário Rosa, pelo empreendedorismo na lanchonete “Sabor da Serra”; Moção
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n.º 048/2016= de aplausos, a Ilma. Sra. Professora Monica Rodrigues, pelo
empreendedorismo na pousada “Pé da Serra”; Indicação n.º 042/2016= solicita serviços
de roçada e limpeza as margens da estrada que inicia após a av. César Augusto
Gonçalves; Indicação n.º 043/2016= solicita providências urgentes quanto a rua Arnaldo
de Souza; Indicação n.º 044/2016= solicita serviços de tapa-buracos na av. César Augusto
Gonçalves, na Cerâmica; Indicação n.º 045/2016= solicita serviços de roçada e limpeza
na estrada municipal Pref. Washington Luiz Carvalho Bruno; Indicação n.º 046/2016=
solicita corte de pequenas vegetações localizadas no canteiro central da av. Bom Jesus,
no centro da cidade; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º
036/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, realização de estudos visando a
implantação do E.J.A. nos sertões dos Coqueiros e da Prata; Requerimento n.º 037/2016=
requer do D.E.R. do Rio de Janeiro, serviços de tapa-buracos na RJ-157; Requerimento
n.º 038/2016= requer da SABESP, providências quanto ao esgoto de diversas casas na
Cerâmica, sendo jogado no rio Bananal; Indicação n.º 047/2016= solicita serviços de
roçada e limpeza e ainda instalação de redutores de velocidade na estrada municipal
Pref. Washington Luiz Carvalho Bruno; Indicação n.º 048/2016= solicita instalação de
redutores de velocidade na av. Vicente de Paula Almeida, em Racho Grande; Indicação
n.º 049/2016= solicita serviços de nivelamento de paralelepípedos desde o início da av.
João Barbosa de Camargo até o “Fecha Porta”; Indicação n.º 050/2016= solicita corte de
pequenas árvores localizadas no canteiro central da av. Bom Jesus, no centro da cidade;
VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicação n.º 053/2016=
solicita serviços de recuperação do calçamento da av. Pelegrino José Sciotta, no
Educandário; Indicação n.º 054/2016= solicita limpeza e capina da av. Pelegrino José
Sciotta, no Educandário; Indicação n.º 055/2016= solicita serviços de reforma dos pontos
de ônibus cobertos existentes no município. 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 um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Excelentíssima
Senhora Patrícia Iglecias, DD. Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
solicitando informações quanto as nascentes existentes no município de Bananal, Estado
de São Paulo e o andamento do Plano de Manejo. Existe catalogado nesta Secretaria a
quantidade e quais são as nascentes de nosso Município? Caso positivo, há mapa
discriminando os locais exatos de cada nascente? Solicito cópia dos mesmos. Com
relação ao Plano de Manejo, que esta Vereadora participou há mais de 3 anos, qual é sua
atual situação? Já foi aprovado? Ressalto que tais informações são de suma importância
para nosso Município, que realiza estudos na elaboração de projetos ambientais, visando
sempre a preservação de nossas riquezas naturais. Em seguida, disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a O.S.
(Organização Social) IVS (Instituto Vale Saúde), solicitando informações da própria e
quanto a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de Bananal, na Unidade Mista de
Saúde Mons. Cid França Santos. Solicito relação nominal dos membros e cargos que
ocupam na Diretoria da O.S. IVS. Solicito relação nominal dos profissionais de saúde que
trabalham e recebem pela O.S. IVS, discriminando também sua carga horária. Solicito
relação dos serviços prestados a Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos em
Bananal-SP. Solicito ainda, cópia do contrato firmado entre a O.S. IVS e a Prefeitura
Municipal de Bananal. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado a Empresa Endijá Transportes Ltda, solicitando
informações da própria e quanto a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de
Bananal. Solicito relação nominal dos membros e cargos que ocupam na Diretoria da
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Endijá Transportes Ltda. Solicito relação nominal dos funcionários de Bananal que
trabalham e recebem pela empresa. Solicito relação dos veículos, discriminando as
linhas, horários e distância percorrida, e ainda qual funcionário (motorista) é responsável
naquele dia e naquele trajeto. Solicito ainda, cópia do contrato firmado entre a empresa e
a Prefeitura Municipal de Bananal. Comentou também sobre um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando cópia do mapa de todas as BNNs do município,
especialmente a BNN 377. Disse, ainda, que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações junto a Secretaria Municipal de Saúde,
quanto a ESF (Estratégia Saúde da Família) em nosso município, antes conhecido como
PSF (Programa Saúde da Família). Considerando que a ESF visa à reorganização da
atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida
pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão,
qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e
fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de
saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custoefetividade. Considerando que o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (Equipe
de Saúde da Família – ESF) deve ser composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou
especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro
generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem;
e (IV) agentes comunitários de saúde e que podem ser acrescentados a essa composição
os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde
da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. Quantas Equipes há em nosso
município? Em quais bairros funcionam cada equipe? Solicito relação nominal dos
profissionais da saúde que compõem cada equipe, discriminando suas funções e carga
horária. Em seguida, disse 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 serviços de roçada, limpeza e
manutenção nas SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) e SP-247 (Rodovia Prefeito Sebastião
Diniz de Moraes) em Bananal-SP, pois o mato alto está obstruindo a visão dos motoristas,
podendo causar sérios acidentes. Logo após, disse que apresentou uma “Moção de
Pesar”, pelo falecimento da Sra. Fabiola Alexandre Torres, ocorrido recentemente. Certo
dia, Deus lhes deu um lindo presente, Fabiola, uma jovem cheia de vida e com grandes
sonhos pela frente. Quando subitamente um cruel comprometimento em sua saúde
obrigou vocês a devolvê-la a Deus, em meio a lágrimas e o coração aos pedaços. Diante
dessa dor dilacerante todas as coisas perdem o seu sentido, as palavras ficam vazias e
nada conseguem exprimir. Por isso, nós, que partilhamos dessa dor e da imensa saudade
que ela deixou, queremos abraçar cada um de vocês em silêncio, mas com muito carinho
e amor. 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
“Moção de Pesar”, pelo falecimento do Sr. João Maria Bueno, ocorrido recentemente. O
vazio que a ausência do Sr. João deixou, não apenas em suas vidas, mas também na
vida dos que com ele 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
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se aos filhos e demais familiares. Comentou também sobre uma Moção de Aplausos e
Agradecimento apresentada ao Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Mussi, pela
indicação da Emenda Parlamentar n.º 28010003, via Ministério da Saúde, para o
Município de Bananal, visando a manutenção da Unidade de Saúde, no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais). Em seguida, teceu breves comentários sobre uma Moção
de Aplausos apresentada à Associação Rendas do Amanhã, pelo empenho,
profissionalismo, grande relevância no trabalho desenvolvido e acima de tudo geração de
rendas. Parabéns a todos vocês que fazem dessa Associação esse grande sucesso em
nossa cidade. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Ilma. Sra. Isabelle Rose Marie
Cegur Lamoignon. Logo após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos à Sra.
Maria América de Jesus Oliveira Rosa e seu esposo Dário Rosa, pelo profissionalismo,
dedicação e empreendedorismo na lanchonete “Sabor da Serra”. Parabéns pelo grande
sucesso do “Sabor da Serra”, um local aconchegante e com pratos deliciosos da nossa
região, atendendo com muita excelência a todos os clientes. Que se dê ciência do inteiro
teor desta ao casal homenageado. Disse, ainda, que apresentou uma Moção de Aplausos
à Ilma. Sra. Professora Mônica Rodrigues, pelo profissionalismo, dedicação e
empreendedorismo na pousada “Pé da Serra”. Parabéns pelo grande sucesso da
pousada, um local aconchegante e acolhedor, que com certeza agrada nossos turistas
que são atendidos com muita excelência. Que se dê ciência do inteiro teor desta a
homenageada. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Ilmo. Sr. Dr. José Roberto Rosendo da Silva, DD. Diretor do D.E.R. do Rio de Janeiro (5ª
ROC – Barra Mansa), solicitando serviços de tapa-buracos na RJ-157 (Rod. Eng.
Alexandre Drable), que dá acesso a cidade de Barra Mansa através da SP-64
(Bananal/SP). Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas José Guedes Guarizi, DD. Gerente
Local da Sabesp, solicitando providências urgentes quanto a inúmeras casas na Av.
César Augusto Gonçalves, no Bairro Cerâmica, as quais estão jogando seu esgoto no Rio
Bananal. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Sra. Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, para junto a Secretaria Municipal de Educação, realizar estudos visando a
implantação do E.J.A. nos Sertões dos Coqueiros e da Prata. A implantação do E.J.A.
nestas localidades é um pedido de diversos moradores da região, pois os mesmos
alegam que seus filhos concluem apenas o Ensino Básico, não podendo dar continuidade
até o 9.º ano. Também não conseguem tirar uma C.N.H. (Carteira Nacional de
Habilitação) por serem analfabetos, e com a implantação do E.J.A. esse sonho pode ser
realizado. Peço que Vossa Excelência estude com carinho tal pedido, pois a implantação
do E.J.A. nestas localidades atenderia uma necessidade básica para os moradores, que
com certeza, ficariam muito agradecidos. Disse, ainda, que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
roçada e limpeza na Estrada Municipal Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno, “antiga
estrada das Formigas”, que liga o Conjunto Habitacional até a SP-247 (Hotel Casa
Grande). Indico ainda para a necessidade de se instalar 2 redutores de velocidade na
referida estrada, sendo um deles nas proximidades da residência do “Sr. Pezão” e o outro
nas proximidades da residência do “Sr. Dito”. Em seguida, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar
redutores de velocidade (quebra-molas) em Rancho Grande, na av. Vicente de Paula
Almeida, iniciando em frente à residência da Sra. Terezinha e terminando em frente à
residência do Sr. Alexandre, pois todo esse trecho compreende a área urbana de Rancho
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Grande e os veículos estão imprimindo uma velocidade muito alta no local. Logo após,
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de nivelamento dos paralelepípedos em diversos
pontos, desde a travessa Dom Epaminondas, no centro da cidade, iniciando a av. João
Barbosa de Camargo, passando pela av. Álvaro Moreira Ramos, até o final do “Fecha
Porta”, pois este considerável trecho está muito danificado, com muitos buracos e
grandes desníveis de paralelos, sendo que boa parte da população bananalense passa
diariamente por essas avenidas e a reclamação é constante. Comentou brevemente
sobre uma indicação apresentada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade urgente de se cortar as pequenas árvores localizadas no canteiro central da
av. Bom Jesus, no centro da cidade. Ao longo da avenida, principalmente nas
proximidades da Unidade Mista de Saúde, essas árvores estão obstruindo a visão dos
motoristas que precisam entrar em ruas paralelas, ou simplesmente realizar o retorno,
motivos estes que já nos renderam diversos acidentes, inclusive com vítima. Ressalto que
tal pedido já foi feito em Indicação n.º 221/2014, em Sessão Ordinária de 27/11/2014, e
até hoje as pequenas árvores ainda continuam no local, obstruindo a visão dos
motoristas. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho agradeceu a presença de
todos os vereadores na Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Bananalense ao
Exmo. Deputado Estadual Padre Afonso Lobato, realizada no último dia 11 (onze) de
março, no Plenário da Câmara Municipal de Bananal. Em seguida, disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr.
Francisco José Resende, DD. Diretor da empresa de ônibus Colitur em Barra Mansa - RJ,
solicitando a possibilidade de disponibilizar mais um horário de ônibus sentido Barra
Mansa x Bananal (via Cotiara) por volta das 22:00h. Diversos moradores de nossa cidade,
que não têm veículo próprio, entre eles muitos jovens, necessitam muito dessa opção de
horário por questões de cursos, grupos de estudos, lazer e demais compromissos. Peço
por favor, que pense com carinho neste pedido, pois com certeza neste horário haverá
usuários e a empresa não terá prejuízos financeiros. Logo após, disse que apresentou
uma Moção de Aplausos à Secretaria Municipal de Assistência Social, em nome da Ilma.
Sra. Marlene Correa, juntamente com o CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social), pela comemoração do Dia Internacional da Mulher em 08 de março do corrente
ano, no Centro Cultural Carlos Cheminand, com a presença dos representantes do CRAS:
Sra. Rosária, Marcia Chaves, Roberto, Norma, Renata e Marcia. Neste dia foi oferecido
um delicioso café da manhã e tivemos a presença do médico Dr. Orlando Pereira Fraga,
que palestrou sobre o tema voltado as mulheres. Parabéns a todos os envolvidos pelo
grande sucesso do evento. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Ilma. Sra. Marlene
Correa, estendendo-se aos demais envolvidos. Em seguida, disse que apresentou uma
Moção de Aplausos à Psicóloga Ilma. Sra. Marcia Pereira Chaves, pelo belíssimo trabalho
realizado junto ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), como o “Ação
Jovem”, reuniões todas as terças-feiras no Centro Cultural Carlos Cheminand, tanto no
período da manhã quanto da tarde e ainda no período noturno com o “projeto mulheres
atuando”, antes denominado “SOS Mulher”, projeto este que continua levando qualidade
de vida e autoestima as mulheres. Parabéns Marcia pela excelente profissional que é. E
que Deus continue lhe guiando e lhe dando cada vez mais forças para seguir neste tão
valioso trabalho. Comentou brevemente também sobre uma Moção de Aplausos
apresentada à Ilma. Sra. Luzinete Sabadin De Moura, pelo belíssimo trabalho artesanal
realizado através do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) com seus alunos
todas as segundas e terças-feiras, e com os idosos do Lar São Vicente de Paula todas as
quartas-feiras no período da tarde, sempre com muito profissionalismo, dedicação e amor.
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Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se substituir lâmpadas queimadas na Escadaria
Santinho Rosa, na parte alta do bairro da Palha, ressaltando também a necessidade de
se religar a iluminação do Ginásio Poliesportivo da Vila Bom Jardim, que se encontra
desligada por falta de pagamento há alguns dias. Em aparte, Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves disse que recebeu a informação que esta religação foi providenciada na
data de hoje, no final da tarde. Continuando, vereador Luiz Maurício Coutinho disse
também que participou do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes
Municipais do ano de 2016, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
realizado no município de Guaratinguetá, às 10 horas do dia 10 de março, que teve como
tema o “Último Ano de Mandato de Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo". Em
seguida, agradeceu a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa Elektro pelo início dos
trabalhos de instalação de luminárias nas ruas que ainda não dispunham de iluminação
pública, sendo este trabalho integralmente realizado com recursos da CIP, segundo
informação dada pela Prefeitura através de um ofício enviado aos vereadores desta Casa.
Em seguida, agradeceu à Prefeitura Municipal de Bananal pela retirada de entulhos e
terra do Bairro Timborê. Parabenizou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
representada pelo Sr. José Luiz de Moraes, pela recolocação de um totem indicativo da
Estrada Real, na entrada da cidade, que havia caído devido às fortes chuvas do mês
passado. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que não
apresentou requerimentos ou moções nesta Sessão Ordinária, mas gostaria de
parabenizar a todos os envolvidos na Associação Rendas do Amanhã, pelo belíssimo
trabalho realizado no Município de Bananal. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira
Ramos disse que também não apresentou requerimentos ou moções nesta Sessão
Ordinária. Agradeceu ao Sr. Coqueiro e demais funcionários da equipe pela limpeza de
uma boca de lobo realizada em uma rua próxima à residência da Dona Tutuca. Em
seguida, agradeceu à Prefeitura Municipal de Bananal pelo conserto de um banco da
Praça da Matriz, que havia feito indicação em outra Sessão passada. Agradeceu também
a Prefeitura Municipal de Bananal pela retirada de galhos da Praça Dona Domiciana.
Logo após, agradeceu também ao Deputado Federal Samuel Moreira pela indicação de
Emenda Parlamentar no valor de R$ 150 mil reais ao Município de Bananal. Em seguida,
agradeceu a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa Elektro pelo início dos
trabalhos de instalação de luminárias nas ruas que ainda não dispunham de iluminação
pública, sendo este trabalho integralmente realizado com recursos da CIP, segundo
informação dada pela Prefeitura através de um ofício enviado aos vereadores desta Casa.
Disse que recebeu resposta da Prefeitura Municipal de Bananal de que as estradas rurais
do Município passam por manutenção periodicamente. Comentou, em seguida, que foi
procurado pelo Sr. Juarez, funcionário da empresa Elektro, onde lhe foi informado que
uma máquina da Prefeitura Municipal de Bananal danificou cerca de 30 (trinta) metros da
canaleta do Bairro Chico Leme, ao tentar retirar uma pequena barreira caída, no local
onde recentemente foram concluídas estas obras pela empresa Luquip. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira agradeceu a Prefeitura Municipal de Bananal e a empresa
Elektro pelo início dos trabalhos de instalação de luminárias nas ruas que ainda não
dispunham de iluminação pública, sendo este trabalho integralmente realizado com
recursos da CIP, segundo informação dada pela Prefeitura através de um ofício enviado
aos vereadores desta Casa, ressaltando que a ponte que dá acesso ao Bairro Laranjeiras
também está necessitando de iluminação. Disse que há algum tempo apresentou um
requerimento à Prefeitura Municipal de Bananal solicitando a instalação de guard-rail no
Morro da Caixa D’água, mas que até o presente momento ainda não foi atendido. Em
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seguida, disse que o requerimento solicitando a retirada de entulhos da antiga garagem
da Prefeitura Municipal de Bananal, apresentado em uma outra oportunidade, obteve
como resposta que o proprietário do entulho e do ferro velho foi notificado para retirar o
material de lá, mas a Prefeitura Municipal nada mais fez com relação ao assunto. Disse
que concorda com a vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves com relação ao
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando cópia do mapa de todas as BNNs
do município, especialmente a BNN 377, ressaltando que se trata da BNN localizada no
Bairro Rancho Grande e que a mesma necessita da reconstrução de uma ponte. Disse,
ainda, que diversas outras estradas rurais, como a Santa Vitória, Bela Vista e Campinhos
precisam de roçada e limpeza e que, mesmo os moradores solicitando pessoalmente
esses serviços perante a Prefeitura Municipal, até o momento nada ainda foi feito. Com a
palavra Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que apresentou uma
indicação à Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a
reforma dos pontos de ônibus cobertos existentes no Município. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação à Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando a limpeza e capina da Avenida Pelegrino José Sciotta, no Educandário.
Logo após, disse que apresentou uma indicação à Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a execução de serviços de recuperação do
calçamento da Avenida Pelegrino José Sciotta, no Educandário. Com a palavra vereadora
Érika Tereza Coitinho Affonso disse que não apresentou requerimentos ou moções na
presente Sessão Ordinária, pois esteve durante o dia todo tentando ajudar a família da
Srª. Miralda, que teve problemas de saúde e precisou de ajuda para conseguir uma vaga
para internação em hospital da região. Disse, em seguida, que está usando roupa preta
nesta Sessão Ordinária em forma de protesto pelo atual cenário político deste país.
Comentou brevemente também que vários bairros da cidade estão necessitando de
muitos serviços básicos, como limpeza, capina e etc, que os vereadores são
constantemente cobrados pela população pela realização destes serviços, mas a
competência é do Poder Executivo. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes
de Oliveira disse que esteve acompanhando o andamento de diversas licitações
realizadas pelo Poder Executivo, dentre elas a da Capela do Cemitério e da Área de
Lazer Ivani Barbosa. Disse que no último dia 15 (quinze) deste mês de março, foi
realizada pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara
Municipal de Bananal a Audiência Pública para debate e discussão sobre os seguintes
assuntos: fechamento de sala de aula; superlotação de sala de aula; questões referentes
à creche escolar; merenda escolar; uniforme dos alunos; ausência de transporte de
alguns alunos; prestação de contas do FUNDEB; situação atual do EJA e implantação do
ENCCEJA, ressaltando que foi uma Audiência Pública muito boa, que contou com a
presença de representantes do Poder Executivo, da Secretária Municipal de Educação e
de diversos munícipes. Em seguida, agradeceu a Prefeitura Municipal de Bananal e a
empresa Elektro pelo início dos trabalhos de instalação de luminárias nas ruas que ainda
não dispunham de iluminação pública, sendo este trabalho integralmente realizado com
recursos da CIP, segundo informação dada pela Prefeitura através de um ofício enviado
aos vereadores desta Casa. Logo após, disse que não pertence mais ao Partido dos
Trabalhadores (PT) e está filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e agradeceu ao
Sr. Edgar Tressoldi por sua acolhida ao referido Partido. Em seguida, leu um comunicado
da Srª. Cristiane Brasil, Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), onde
ela pede apoio dos filiados com relação ao processo de impeachment da presidente Dilma
Rousseff. Por fim, teceu breves comentários sobre o fato comentado pelo Vereador
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Álvaro, em que uma máquina da Prefeitura Municipal de Bananal danificou cerca de 30
(trinta) metros da canaleta do Bairro Chico Leme, ao tentar retirar uma pequena barreira
caída, no local onde recentemente foram concluídas estas obras pela empresa Luquip,
ressaltando que esteve no local e que realmente os danos foram graves. 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 parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
por sua saída do Partido dos Trabalhadores (PT). Em seguida, agradeceu a Prefeitura
Municipal de Bananal e a empresa Elektro pelo início dos trabalhos de instalação de
luminárias nas ruas que ainda não dispunham de iluminação pública, sendo este trabalho
integralmente realizado com recursos da CIP, segundo informação dada pela Prefeitura
através de um ofício enviado aos vereadores desta Casa, ressaltando a necessidade
urgente de se instalar esta iluminação pública também na Rua Arnaldo de Souza e na
Rua onde se localiza a residência do Senhor Gú, pois o mesmo esteve na Audiência
Pública da Elektro reivindicando essa iluminação pública em sua rua. Em seguida, disse
que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se tomar providências urgentes quanto a rua Arnaldo de Souza, que dá
acesso ao bairro Laranjeiras. A referida rua está com o mato muito alto, favorecendo o
aparecimento de animais peçonhentos e obstruindo a visão dos motoristas. Devido à
erosão causada recentemente pelas fortes chuvas, a rua está apenas pela metade, o que
obriga os pedestres dividirem a “meia pista” com os carros e motos. Com isso os
pedestres precisam caminhar sobre o mato e o barro. A rua também está sem iluminação
pública, causando sérios transtornos nos períodos noturnos, quando moradores precisam
passar pelo trajeto para retornarem ao bairro. Logo após, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de tapa-buracos na av. César Augusto Gonçalves, no bairro Cerâmica, pois há
diversos buracos ao longo da avenida, os quais vem causando sérios transtornos aos
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Disse, ainda, que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de roçada e limpeza das margens da estrada que inicia após a av. César
Augusto Gonçalves, local muito utilizado pelas pessoas em suas caminhadas, mas que
por causa do mato muito alto, isso não vem mais acontecendo. A referida estrada com o
mato muito alto e isso favorece o aparecimento de animais peçonhentos, além de obstruir
a visão dos motoristas. Comentou, em seguida, sobre uma indicação apresentada em que
solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de roçada e limpeza na Estrada Municipal Prefeito Washington Luiz Carvalho
Bruno, “antiga estrada das Formigas”, que liga o Conjunto Habitacional a SP-247. A
referida estrada está intransitável por causa do mato e muito barro que estão tomando
conta da mesma. Logo após, teceu breves comentários sobre uma indicação apresentada
à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade urgente de se podar as
pequenas vegetações localizadas no canteiro central da av. Bom Jesus. Essas
vegetações estão muito altas ao longo do canteiro, necessitando ser podadas
urgentemente, pois em alguns pontos estão obstruindo a visão dos motoristas, podendo
causar sérios acidentes, como já aconteceu. Em seguida, parabenizou a Comissão de
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Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Bananal pela
realização da Audiência Pública para tratar de diversos assuntos da Educação, que
ocorreu no último dia 15 (quinze) de março do corrente ano. Por fim, comentou
brevemente sobre um acidente ocorrido recentemente na Rua Olegário Ramos,
ressaltando a necessidade de se rever o sentido de tráfego (mão) da mencionada rua.
Com a palavra Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que depois de 12
(doze) anos filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), resolveu sair do
referido Partido e se filiar ao Partido Progressista (PP). Disse, ainda, que uma emenda
parlamentar no valor aproximado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) será enviada ao
Município de Bananal pelo Exmo. Deputado Estadual Vaz de Lima, para ser utilizada em
melhorias na área da Saúde. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que concorda com as palavras ditas pela Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves.
Em seguida, disse que também está filiada atualmente no Partido Progressista (PP), e
que se desfiliou do Partido Humanista da Solidariedade (PHS). Logo após, parabenizou o
Padre Tiago pela reforma recentemente realizada na Igreja Matriz de Bananal. Com a
palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos agradeceu a Secretária Municipal de
Saúde, Exma. Srª. Sarah Oliveira Carvalho Bruno pela atenção especial dada à Srª
Miralda, que precisou de um atendimento emergencial nos últimos dias. Em seguida,
parabenizou o Padre Tiago pela reforma recentemente realizada na Igreja Matriz de
Bananal. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
gostaria de deixar uma frase para reflexão, que se trata de uma frase dita pelo Exmo.
Deputado Padre Afonso, quando da ocasião da entrega do Título de Cidadão
Bananalense ao referido Deputado: “Nós não devemos ter vergonha de dizer que somos
políticos, pois não somos corruptos e nem cometemos atos que possam lesar a
população”. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que recebeu
uma denúncia de que alguns mantimentos e feijão adquiridos recentemente pela
Secretaria Municipal de Educação e entregues na Escola Nogueira Cobra estão com
prazo de validade prestes a vencer no próximo domingo, que irá verificar e fiscalizar essa
situação e que a Prefeita Municipal tem praticado o crime de nepotismo cruzado, através
da nomeação de parentes de Secretários aos cargos municipais. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza teceu breves comentários sobre a atual situação política do
país e sobre a corrupção praticada pelos políticos. Disse que no Bairro Chico Leme,
assim como em outros Bairros do Município, sempre que a máquina da Prefeitura
Municipal for retirar barreiras caídas, outro funcionário deve prestar auxílio com uma
enxada, a fim de se evitar danos nas canaletas, como ocorreu no Bairro Chico Leme,
onde a máquina danificou as canaletas ao tentar retirar a barreira caída sobre elas. Em
seguida, agradeceu a Exma. Secretária Municipal de Educação, Srª. Ruth Valentin
Nogueira Cobra pela reabertura de mais uma sala de aula na Escola Zenóbia. Logo após,
solicitou à equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal uma limpeza geral no
Cemitério da Santa Casa. Solicitou, ainda, que a referida equipe de obras do Poder
Executivo realize uma operação tapa buracos no Município, principalmente na Rua
Otaviano Vani. Em seguida, agradeceu à equipe de obras da Prefeitura Municipal de
Bananal, em especial ao Sr. Fumeiro, pela retirada de cinco barreiras que estavam caídas
em diversas localidades do Município. Logo após, disse que é necessária a
conscientização da população quanto às medidas de prevenção à proliferação do
mosquito Aedes Aegypti. Em seguida, parabenizou a Exma. Prefeita Municipal e
Secretária Municipal de Educação pela pintura recentemente realizada na Escola do
Bairro Rancho Grande. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho agradeceu a
Secretária Municipal de Saúde, Exma. Srª. Sarah Oliveira Carvalho Bruno pela atenção
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especial dada à Srª Miralda, que precisou de um atendimento emergencial nos últimos
dias. Em seguida, disse que a Exma. Secretária Municipal de Saúde solicitou a realização
de uma reunião para tratar de assuntos diversos relativos à Educação Municipal. Em
seguida, comentou sobre a Audiência Pública da Educação realizada pela Comissão
Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de
Bananal no último dia 15 (quinze) de março do corrente ano, ressaltando que foi uma
reunião muito boa, com grande participação da população, onde vários assuntos foram
debatidos com a presença de representantes do Poder Executivo e da Secretária
Municipal de Educação. Logo após, agradeceu a Prefeitura Municipal de Bananal e a
empresa Elektro pelo início dos trabalhos de instalação de luminárias nas ruas que ainda
não dispunham de iluminação pública, sendo este trabalho integralmente realizado com
recursos da CIP, segundo informação dada pela Prefeitura através de um ofício enviado
aos vereadores desta Casa, e que espera que esse trabalho de instalação de luminárias
seja realizado também na Rua Arnaldo de Souza. Em seguida, agradeceu ao Exmo.
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Sr. José Luiz de Moraes, pela recolocação do
totem na entrada da cidade, que havia sido derrubado pelas fortes chuvas dos últimos
dias. Logo após, agradeceu ao Museu de Lorena por ter hasteado a Bandeira do
Município de Bananal, que faz parte da história local, através da doação da referida
bandeira ao Museu feita pela Exma. Prefeita Municipal de Bananal. Por fim, convidou a
população de Bananal para assistir à apresentação do grupo de teatro Ébanos, que
ocorrerá na data de amanhã, na Praça Rubião Júnior, às 19h00min e no sábado às
20h30min no Centro Cultural Carlos Cheminand. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a
próxima Sessão Ordinária dia 07 (sete) de abril 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,
17 de março de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho
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