Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 24 - 2016

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2016. No dia sete do mês de abril de dois mil e
dezesseis (07/04/2016), 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 Quarta 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 JOSÉ EDUARDO
COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 039/2016= requer da SABESP que em
caso de interrupção no abastecimento, utilize mais meios eficazes para comunicação aos
munícipes; Moção n.º 051/2016= de aplausos, ao Senhor Marcelino Salvador Moreira,
pelo trabalho realizado através do Projeto “Espaço Cultural Boa Esperança”; Indicação n.º
062/2016= solicita colocação de ponto de iluminação pública na rua Nossa Senhora
Aparecida, no Niterói; Indicação n.º 063/2016= solicita mutirão de limpeza no bairro
Laranjeiras; Indicação n.º 064/2016= solicita instalação de redutor de altura na ponte José
Alves Neto, que dá acesso ao bairro Laranjeiras; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Requerimento n.º 040/2016= requer da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, das Polícias Militar, Rodoviária e Ambiental e por fim do
CONSEG, providências urgentes quanto ao policiamento e segurança na Serra da
Bocaina em Bananal-SP; Moção n.º 053/2016= de congratulações, ao Deputado Estadual
Estevam Galvão, mais uma vez reeleito na Liderança do Partido Democratas; Moção n.º
054/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. José Dmingos Xavier; Indicação n.º
066/2016= solicita regulamentação do funcionamento da farmácia da Unidade Mista de
Saúde Mons. Cid França Santos; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.º 041/2016= requer da ELEKTRO, disponibilização de energia elétrica no
Sertão dos Coqueiros em Bananal-SP; Requerimento n.º 042/2016= requer do D.E.R. e
da empresa Souza Compec Engenharia, instalação urgente de redutores de velocidade
(quebra-molas) em Rancho Grande; Requerimento n.º 043/2016= requer do Governo do
Estado de São Paulo, providências com relação as obras na SP-68; Moção n.º 052/2016=
de aplausos e agradecimento, a Polícia Civil de Bananal, pela prisão no dia 24/03/2016,
de três homens, moradores de Barra Mansa, acusados de roubo a uma fazenda em
Rancho Grande; Indicação n.º 065/2016= solicita corte de árvore na rua Ver. Octaviano
Vani, na Vila Bom Jardim; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.º
044/2016= requer do Governo do Estado de São Paulo, intercessão junto a Secretaria de
Planejamento e Gestão para visita do Poupatempo Móvel em Bananal-SP; Requerimento
n.º 045/2016= requer da Empresa VIVO retirada de galhos de árvores na fiação telefônica
no início do bairro Timborê em Bananal; Requerimento n.º 046/2016= requer da Prefeitura
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Municipal de Bananal, informações quanto a construção do novo prédio da EE “Visconde
de São Laurindo”; Requerimento n.º 047/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, repintura de faixa amarela e colocação de placa “proibido estacionar” na rua Boa
Esperança; Requerimento n.º 048/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, cópia
dos últimos 5 decretos que definem novos valores anuais do metro quadrado de terreno,
edificação e da unidade fiscal do município; Moção n.º 055/2016= de congratulações, pelo
Dia Mundial da Saúde comemorado dia 07 de abril de 2016; Moção n.º 056/2016= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Antonio Batista Nunes Filho; Indicação n.º 067/2016=
solicita serviços de reparo na passagem de pedestres localizada na escadaria Santinho
Rosa, na Palha; Indicação n.º 068/2016= solicita retirada de árvore no bairro Timborê;
Indicação n.º 069/2016= solicita serviços de manutenção em ponte localizada no final do
bairro Timborê; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º
049/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, cópia das atas das reuniões do
FUNDEB e documentos que comprovem o gasto de tal recurso; Requerimento n.º
050/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, cópia das CNHs e certificados dos
motoristas funcionários da Empresa Endija e ainda cópia das planilhas de fiscalização
assinada pela Comissão de Educação da Prefeitura; Requerimento n.º 051/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto a legislação que permite o
funcionamento da creche em Bananal; Requerimento n.º 052/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, cópia do cardápio da merende escolar e quem são os responsáveis
pelo recebimento da merenda nas unidades escolares; Requerimento n.º 053/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações com relação ao percentual da
folha de pagamento da Prefeitura; Requerimento n.º 054/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, informações com relação a funcionária Sra. Matilde; Requerimento
n.º 055/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, relação de todos os cargos de
confiança e comissionados e ainda relação de todos os Secretários Municipais;
Requerimento n.º 056/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações
quanto ao valor gasto na construção do parque infantil da praça Rubião Júnior;
Requerimento n.º 057/2016= requer da Secretaria Municipal de Educação, informações
quanto ao micro ônibus da educação estar transportando pacientes do SUS para
Taubaté-SP; Moção n.º 057/2016= de aplausos e congratulações, ao Exmo. Sr. Samuel
Moreira da Silva Junior, por assumir a Casa Civil do Estado de São Paulo; Moção n.º
058/2016= de aplausos, ao Exmo. Sr. Fabrício Cobra Arbex, pelo período que esteve
frente a Casa Civil do Estado de São Paulo; Indicação n.º 058/2016= solicita serviços de
limpeza geral em todos os bairros da cidade; Indicação n.º 059/2016= solicita colocação
de brinquedo adaptado no parque da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra"; VEREADORA
MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Moção n.º 049/2016= de aplausos e
agradecimento, ao Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano, estendendo-se ao Grupo de
Jovens da Paróquia Senhor Bom Jesus do Livramento, pela realização da Semana Santa
em Bananal; Moção n.º 050/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Helena Queiroz;
Indicação n.º 056/2016= solicita serviços de contenção de encosta ao fundo das
residências localizadas no início da rua São José; Indicação n.º 057/2016= solicita
serviços de roçada e limpeza nas cabeceiras da ponte Gersumiro de Oliveira Ramos;
VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indicação n.º 060/2016= solicita um
funcionário cantoneiro definitivo no caminho que liga o Sertão da Prata ao Sertão dos
Coqueiros; Indicação n.º 061/2016= solicita serviços de roçada e patrolamento na estrada
rural Santa Vitória; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE:
Indicação n.º 070/2016= solicita limpeza e capina na rua Boa Esperança; Indicação n.º
071/2016= solicita limpeza e capina dos logradouros da localidade denominada Morro do
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Bruno; Indicação n.º 072/2016= solicita recomposição do calçamento da av. Pelegrino
Sciotta, no Educandário; Indicação n.º 073/2016= solicita realização de serviços de
recuperação e conservação de toda a extensão da estrada do Bom Retiro. 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
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Alexandre de Moraes, DD. Secretário de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, a Excelentíssima Senhora Cel. PM Eliane Nikoluk, DD.
Comandante do CPI/1, ao Excelentíssimo Senhor Cel PM Mauro Cezar dos Santos
Ricciarelli, DD. Comandante da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, ao
Excelentíssimo Senhor Cel. PM Rogério Xavier, DD. Comandante Geral da Polícia Militar
Ambiental e ao Conseg de Bananal, solicitando providências urgentes quanto ao
policiamento e segurança na Serra da Bocaina (SP-247, Rodovia Sebastião Diniz de
Moraes), em Bananal-SP. Gostaria de expressar através deste Requerimento o enorme
descontentamento e indignação dos moradores da Serra da Bocaina com a atual situação
em que se encontra o policiamento e segurança desta região. Como é de conhecimento
público, a Serra da Bocaina é uma área isolada sem qualquer tipo de comunicação, sinal
de celular, internet ou telefone fixo. Os moradores estão totalmente vulneráveis e
incomunicáveis a pelo menos uma hora de viagem do destacamento mais próximo de
nossa região. Desde o asfaltamento da SP 247, moradores da região vêm tendo diversos
tipos de problemas e inconvenientes com essa recém-adquirida facilidade de acesso e
com a ausência de qualquer autoridade pública. Relatos frequentes de situações de
insegurança e impotência surgem perante o assustador aumento da presença de
estranhos que cometem livremente todo o tipo de delitos e infrações sem serem
importunados. Exemplos corriqueiros de desordem pública recentes e frequentes: 1Crimes de Ordem Pública: Encontros à beira de rio para festas e bebedeiras com carros
de som alto (totalmente inadequados para uma área de preservação ambiental
permanente) com consumo de drogas, brincadeiras de tiro ao alvo, e até mesmo atos de
obscenidade explícita como sexo e orgias em plena luz do dia. 2- Crimes Ambientais:
Caça noturna de animais silvestres, captura de aves nativas, pesca ilegal e incêndios
(provocados por churrascos a beira de rios e velas de macumba). Relatos de tiros
noturnos e arapucas de captura são frequentes. Estacionamentos irregulares e
congestionamentos à beira de rios e de mata nativa destruindo ninhos e a mata ciliar.
Camping ilegal, descarte de lixo e limpeza de automóveis em nascentes e córregos. 3Crimes Rodoviários: Embriaguez ao volante, excesso de velocidade (totalmente
incompatível com uma estrada de pequeno porte), menores ao volante e motos
barulhentas de trilha rodando em altíssima velocidade (seja na estrada ou invadindo
fazendas particulares). Nossa região é uma APA (Área de proteção ambiental) ao lado de
um Parque Nacional. Não podemos ficar inertes vendo esse tesouro natural ser
degradado, depreciado e desvalorizado continuamente já que se trata, indiscutivelmente,
do maior patrimônio da Cidade de Bananal. Venho, portanto, em nome de todos os
moradores da Bocaina, pedir que providências urgentes as autoridades responsáveis para
que providenciem em caráter de urgência patrulhas e rondas frequentes das Policias
Militar, Rodoviária e sobretudo da Policia Ambiental. Prioridade máxima para os finais de
semana e feriados, sendo igualmente impreterível lançar a ideia de uma Base fixa da
Polícia no alto da Serra para a maior mobilidade e segurança de todos. Em seguida, disse
que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se enviar a esta Casa Legislativa, Projeto de Lei, conforme anteprojeto
enviado, que “Dispõe sobre o funcionamento da farmácia da Unidade Básica de Saúde do
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município da Estância Turística de Bananal, e dá outras providências”, agradecendo ao
Consultou Jurídico desta Casa, Dr. Flávio, pela ajuda na elaboração do anteprojeto. Logo
após, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do Sr. José
Domingos Xavier, ocorrido recentemente. O vazio que a ausência do Sr. José 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 que seja ela comunicada aos
familiares. Em seguida, agradeceu ao Exmo. Deputado Estevam Galvão pela indicação
de Emenda Parlamentar no valor de R$ 120 mil reais para aplicação na área da saúde,
em Bananal. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Dr. Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado de São Paulo, solicitando
providências urgentes com relação às 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 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. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Eng. Antônio Moreira Júnior, DD. Diretor da 6.ª
Divisão Regional de Taubaté – D.E.R. /DR 6 e a Empresa Souza Compec Engenharia,
solicitando instalação urgente de 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 Grande e os veículos estão imprimindo uma
velocidade muito alta no local. No dia 03 de abril do corrente ano, infelizmente tivemos um
acidente gravíssimo neste local, e isso se deve a alta velocidade imprimida pelos veículos
no trecho de perímetro urbano, o qual não tem os redutores de velocidade. Solicito ainda
instalação de mais um redutor de velocidade também na SP-68, nas proximidades da
residência da Senhora Delha, próximo a empresa Rica. Logo após, disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Milton
Araújo Pontes, DD. Consultor Institucional - Elektro, solicitando disponibilização de
energia elétrica no Sertão dos Coqueiros em Bananal-SP. Conforme já informado a esta
Companhia em Requerimento datado em 01/10/2015, já foi concluída em 2015 a estrada
BNN-20 que dá acesso ao Sertão dos Coqueiros, não havendo, portanto impedimento na
disponibilização de energia elétrica pela Elektro aos moradores do Sertão dos Coqueiros.
Nos dias atuais sabemos da importância do fornecimento deste benefício, sendo ele
considerado como básico e essencial pelo Programa Luz Para Todos, do Governo
Federal. Em visita ao Sertão dos Coqueiros, relacionei 70 nomes, os quais têm
propriedade e residem na localidade. Disse, ainda, que apresentou uma Moção de
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Aplausos e Agradecimento à Polícia Civil de Bananal, pela prisão no dia 24 de março, de
três homens, moradores de Barra Mansa, acusados de roubo a uma Fazenda em Rancho
Grande. O trio era especializado em praticar assaltos a fazendas e sítios em Bananal e
nos distritos de Lídice e Getulândia, em Rio Claro-RJ. As prisões de Jonathan Alves da
Silva, de 26 anos, Douglas Oliveira e Cristian Cândido, ambos de 22, aconteceram depois
que o trio, junto com um adolescente de 16, assaltaram a fazenda do Sr. Nilson,
localizada em Rancho Grande, nas proximidades da Empresa Rica. Os criminosos
chamaram pelo nome do fazendeiro, que quando foi atender, foi rendido pelos
assaltantes, armados com armas de foto. Eles fugiram levando o veículo do fazendeiro,
um Citröen C-3, joias, roupas e várias garrafas de vinho. Após o crime, o veículo foi
abandonado no bairro São Luiz, em Barra Mansa. A partir daí, graças ao belo trabalho da
Polícia Civil de Bananal, descobriu-se que no bairro morava um enteado de um
funcionário do fazendeiro, que trabalha na propriedade assaltada. Diante esta informação,
a polícia chegou até a casa de Jonathan, no São Luiz, onde encontraram as roupas e
garrafas de vinho roubadas. O criminoso acabou confessando a participação no assalto,
entregando os demais comparsas. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Dr. João
Paulo de Oliveira Abreu, DD. Delegado da Polícia Civil de Bananal, estendendo-se aos
demais policiais envolvidos na operação. Em seguida, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
corte de árvore localizada na rua Vereador Octaviano Vani, na Vila Bom Jardim. A referida
árvore encontra-se exatamente na cabeceira da ponte, e suas raízes estão prejudicando a
estrutura da ponte, e antes que o pior aconteça, é de suma importância o corte desta
árvore o mais rápido possível. Com as fortes chuvas, esta árvore vai acabar caindo,
causando ainda mais transtorno aos moradores desta localidade. Vale lembrar que este
pedido já foi feito anteriormente, mas nenhuma providência foi tomada por parte do Poder
Executivo Municipal. Com a palavra Vereador Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas José Guedes Guarizzi, DD. Gerente Local da SABESP em
Bananal-SP, solicitando em caso de qualquer problema que cause interrupção no
abastecimento por um tempo que afete os moradores, utilize mais meios eficazes para
comunicação, como rádio comunitária, rede social ou carro de som. Vale ressaltar que a
interrupção excepcional não exime a concessionária de usar meios eficazes a fim de
alcançar a publicidade do fato aos munícipes. Os munícipes sabendo desse fato vão
economizar a água e não serão pegos de surpresa. Logo após, disse que apresentou
uma Moção de Aplausos ao Senhor Marcelino Salvador Moreira, pelo trabalho que vem
desenvolvendo na comunidade do bairro da Palha, através do projeto “Espaço Cultural
Boa Esperança”, onde são atendidos 45 alunos em dois períodos (manhã e tarde) e é
oferecido aos participantes um lanche. Aos domingos os alunos participam do programa
escola da família. Logo após, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se colocar um ponto de iluminação
pública na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Niterói, nas proximidades do n.º 70.
Disse, ainda, que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
para a necessidade de se organizar um mutirão de limpeza no Bairro das Laranjeiras e
após esse serviço fazer a manutenção periódica para a conservação do mesmo.
Comentou, em seguida, que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar um redutor de altura na ponte José
Alves Neto (Ponte do Zezão) que dá acesso ao Bairro das Laranjeiras, pois a mesma foi
projetada exclusivamente para carros de passeios e caminhões pequenos estão
passando por ela. Logo após, comentou que esteve visitando algumas escolas municipais
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juntamente com a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa, verificando algumas
questões, dentre elas a situação da merenda escolar. Em seguida, teceu breves
comentários sobre a tramitação e situação atual do procedimento para liberação de
recursos e realização da obra de retaludamento do morro paralelo à Avenida João
Barbosa de Camargo, no Bairro Vila Bom Jardim. Disse também que a Secretaria
Municipal de Turismo realizará capacitação de condutores turísticos de jovens do
Município de Bananal, com a participação do Sebrae e do Corpo de Bombeiros nessa
capacitação. Por fim, parabenizou todos os profissionais da saúde pelo Dia Mundial da
Saúde comemorado na data de hoje, dia 07 de abril. Com a palavra vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando copia das atas das reuniões do Fundeb e documentos que
comprovem o gasto de tal recurso e as prestações de contas assinadas pelo Presidente
do Fundeb. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando copia das CNHs dos motoristas funcionários da empresa
Endijá, cópia dos certificados de curso para transporte de alunos feito por esses
motoristas e cópia das planilhas de fiscalização assinada pela Comissão de Educação da
Prefeitura Municipal de Bananal, quanto ao pagamento dos quilômetros rodados pela
empresa terceirizada no transporte. Disse, ainda, que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações quanto a Legislação que permite o
funcionamento da Creche de Bananal. Solicito cópia de tal legislação. Em seguida, disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando cópia do
cardápio da merenda escolar e quem são os responsáveis pelo recebimento da merenda
escolar nas unidades escolares do município. Comentou, em seguida, que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações com relação ao
percentual da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Bananal. Logo após, disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações
com relação a funcionária Matilde, o porque da mesma ser concursada para agente de
endemias, receber o salário de agente de endemias e não desenvolver a função de
agente? Uma vez que o mundo inteiro está atento às doenças transmissíveis por insetos,
se faz necessário a funcionária está trabalhando em sua área e não em outra. Envia-se
copia para o MP de Bananal, pois desvio de função é crime. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando relação de
todos os cargos de confiança e comissionados e ainda relação de todos os Secretários
Municipais da Prefeitura Municipal de Bananal. Logo após, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações quanto ao valor gasto
na construção do parque infantil localizado na praça Rubião Júnior, no centro da cidade.
Solicito cópia das notas fiscais. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra.
Ruth Valentim Nogueira Cobra, DD. Secretária Municipal de Educação, solicitando
informações se já foram tomadas as devidas providências com relação ao Micro ônibus
da Educação estar transportando pacientes do SUS para a cidade de Taubaté-SP. Em
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Audiência Pública realizada nesta Casa, a própria Secretária de Educação confirmou,
conforme áudio gravado, e na presença do público presente que o veículo da Educação
era cedido a Saúde, mas que nunca foi feito nenhum procedimento legal para tal
empréstimo, sendo que até mesmo os gastos com a manutenção do veículo quem paga é
a Educação. Diante do ocorrido, solicito que seja também enviado cópia do Requerimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público de Bananal. Em
seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Excelentíssimo Senhor
Fabrício Cobra Arbex, por esse período que esteve frente a Casa Civil do Estado de São
Paulo, órgão diretamente ligado ao Governo do Estado de São Paulo. Parabéns pelo
belíssimo trabalho realizado no período que esteve nesta Secretaria, pensando sempre
no bem estar de toda população. Que Deus continue lhe guiando em seu caminho e
novos desafios virão. Sucesso! Que se dê ciência do inteiro teor desta ao homenageado.
Logo após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos e Congratulações ao
Excelentíssimo Senhor Samuel Moreira da Silva Júnior, por assumir a Casa Civil do
Estado de São Paulo, órgão diretamente ligado ao Governo do Estado de São Paulo. A
Casa Civil é responsável pela articulação do trabalho das secretarias estaduais na
elaboração e execução das políticas públicas, na apresentação e coordenação da
aprovação de projetos de lei na Assembleia Legislativa e no relacionamento do governo
com as prefeituras, o governo federal e o Congresso Nacional. Parabéns e muito sucesso!
Tenho certeza de que com o seu profissionalismo, sua dedicação e seu empenho político
serão muito bem aproveitados nesta Casa. Que Deus continue lhe guiando em seu
caminho e que seu trabalho prospere a cada dia. Em seguida, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de limpeza geral, roçada, capina, retirada de entulho e lama, em todos os bairros
da cidade, pois a reclamação dos munícipes é enorme. Por fim, teceu breves comentários
sobre uma indicação apresentada em que indica à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se colocar um brinquedo (balanço) adaptado no
parquinho da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra". Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de roçada e
limpeza nas cabeceiras da ponte Gersumiro de Oliveira Ramos, que liga a Rua Manoel de
Aguiar a Rua Presidente Washington Luiz. Os locais estão com muito mato e sujeira
trazida pelas recentes enchentes do Rio Bananal. Além do transtorno aos moradores,
esse acúmulo de lixo propicia um ambiente perfeito aos criadouros do mosquito Aedes
Aegypti. Em seguida, disse que apresentou uma indicação a Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade urgente de se realizar serviços de contenção na
encosta ao fundo das residências localizadas no início da Rua São José, no centro da
cidade, pois sérios acidentes poderão acontecer se nenhuma providência for tomada. Em
visita a residência da “Sra. Beth Rose” pude perceber o perigo oferecido pelo barranco.
De acordo com os moradores da localidade, eles pedem que a Prefeitura Municipal de
Bananal entre pelo menos com a mão-de-obra, e o material eles arcariam com o próprio
bolso. Peço encarecidamente de Vossa Excelência para que analise com carinho esta
situação. Comentou, em seguida, que apresentou uma Moção de Aplausos e
Agradecimento ao Padre Tiago Augusto Pereira Vituriano, estendendo-se ao Grupo de
Jovens da Paróquia Senhor Bom Jesus do Livramento, pela realização da Semana Santa
em nossa cidade, a qual foi de muita oração, fé e esperança em nosso Cristo
Ressuscitado. Como já é uma tradição da cidade, o Espetáculo da Paixão de Cristo em
Bananal, trouxe a tona o significado que esta data representa aos católicos e a todos que
admiram o teatro. Realizados por atores daqui, que fazem parte do Grupo de Jovens de
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nossa Paróquia, nos remeteu ao contato direto com uma sensibilidade divina, ao nosso
interior, ao amor pelo próximo e ao quanto Jesus sofreu para nos salvar. Deixo registrado
ainda nesta Moção o belíssimo trabalho de restauração que está sendo realizado nos
altares da Igreja Matriz. Que o Bom Jesus abençoe a todos vocês. Que se dê ciência do
inteiro teor desta ao Padre Tiago Augusto Pereira Vituriano, estendendo-se aos demais
homenageados. Logo após, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Helena Queiroz, ocorrido recentemente. A morte não é a maior perda
da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Por isso
ela sempre será lembrada, pois aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem
antes de nós. Tive o prazer de conhecer e conviver com a Sra. Helena, uma mãe
exemplar, querida pelos seus filhos e netos e por seus demais familiares, sem dúvidas
uma pessoa excelente, e tenho a certeza de que Nosso Senhor Jesus Cristo já a recebeu
de braços abertos. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas
Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Com a palavra vereador
Osvaldo Ferreira disse que já está no 4º mandato de vereador e que infelizmente os
Prefeitos não dão valor aos requerimentos e pedidos feitos pelos vereadores, que as
respostas dadas não são satisfatórias. Disse, ainda, que concorda com o vereador Luiz
Cosme Martins de Souza quanto ao requerimento n.º 043/2016 apresentado, onde requer
do Governo do Estado de São Paulo providências com relação às obras na Rodovia
Estadual SP-68. Comentou também que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de
Souza quanto ao requerimento n.º 041/2016 apresentado, em que requer da
concessionária de energia elétrica, Elektro S/A, a disponibilização de energia elétrica no
Sertão dos Coqueiros em Bananal-SP, pois também sempre lutou por esta melhoria no
Sertão dos Coqueiros, que os moradores merecem a energia elétrica em suas
residências, mas infelizmente até hoje nada foi realizado pelos órgãos competentes. Em
seguida, solicitou ao Presidente desta Casa que as correspondências enviadas a
empresas sejam com AR (aviso de recebimento), a fim de que se possa identificar o
recebedor posteriormente. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse
que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se manter um cantoneiro definitivo no caminho que liga o Sertão da Prata
ao Sertão dos Coqueiros, pois o caminho está em péssimo estado, com muitos buracos e
mato, colocando em risco a vida dos moradores que utilizam o mesmo. Fazem uso deste
caminho diversas pessoas de idade, mães com crianças de colo e crianças a cavalo. O
caminho atende toda a comunidade do Sertão dos Coqueiros. O caminho também é muito
utilizado por motociclistas (motocross), e com isso forma-se enormes crateras,
danificando muito o trajeto, e impedindo o trânsito até mesmo de cavalos, que não tem
onde passarem. E além dos danos no solo, árvores e bambus caem também no caminho,
impedindo a passagem, ou seja, precisa-se de uma manutenção constante. Em seguida,
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de roçada e patrolamento na estrada rural Santa
Vitória, pois os moradores pedem providências urgentes. Logo após, teceu breves
comentários sobre o falecimento da Srª. Helena Queiroz, ocorrido recentemente. Disse,
ainda, que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de Souza quanto ao
requerimento n.º 041/2016 apresentado, em que requer da concessionária de energia
elétrica, Elektro S/A, a disponibilização de energia elétrica no Sertão dos Coqueiros em
Bananal-SP. Com a palavra a vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Prefeita Municipal de Bananal, Senhora
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando limpeza e capina na rua Boa Esperança. Em
seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Prefeita Municipal de
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Bananal, Senhora Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando limpeza e capina dos
logradouros da localidade denominada Morro do Bruno. Logo após, disse que apresentou
uma indicação à Excelentíssima Prefeita Municipal de Bananal, Senhora Mirian Ferreira
de Oliveira Bruno, solicitando a recomposição do calçamento da av. Pelegrino Sciotta, no
Educandário. Por fim, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Prefeita
Municipal de Bananal, Senhora Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a realização
de serviços de recuperação e conservação de toda a extensão da estrada do Bom Retiro.
Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Dr.
Geraldo Alckmin, DD. Governador do Estado de São Paulo, solicitando a intercessão
junto à Secretaria de Planejamento e Gestão para agendar visita do Poupatempo Móvel
para os cidadãos de Bananal na semana festiva do Senhor Bom Jesus do Livramento,
Excelso Padroeiro do município, entre 1º e 07 de agosto de 2016, visando o fácil acesso a
serviços públicos como a emissão de RG, Carteira de Trabalho e Atestado de
Antecedentes Criminais, além de mais de 2 mil serviços eletrônicos no e-poupatempo,
como cadastro para vagas do Emprega SP, inscrição para concursos públicos, emissão
de 2ª via de contas de água e luz e consulta a multas de trânsito e a créditos da Nota
Fiscal Paulista. A semana sob referência é uma das mais movimentadas do ano em
nossa Estância Turística, atraindo milhares de munícipes, incluindo os cidadãos
residentes em pontos mais longínquos de nossos sertões e áreas rurais. Uma demanda
reprimida de pessoas que certamente precisam da emissão e atualização de seus
documentos e tem muitas dificuldades de deslocamento para a sua obtenção em órgãos
públicos nos horários de expedientes normais. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra.
Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional da Vivo (Telefônica),
solicitando retirada de galhos de árvores que estão entrelaçando os fios telefônicos, no
início do bairro Timborê, nas proximidades da oficina do Senhor Wilson, conhecido
popularmente como “SIM”. Desde a forte chuva do dia 23 de março, esses galhos estão
atrapalhando a fiação, problema que trará transtornos aos usuários e a empresa se não
forem solucionados o mais breve. Logo após, disse que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações quanto a construção
do novo prédio da Escola Estadual “Visconde de São Laurindo”, que segundo
informações seria construída no terreno da antiga garagem da Prefeitura Municipal de
Bananal, localizada na Rua Presidente Washington Luiz. Em seguida, disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
repintura de faixa-amarela, que se apagou com o tempo, na rua principal da Boa
Esperança, na Palha, nas proximidades da residência da Sra. Terezinha da Conceição e
colocação de placa “Proibido Estacionar”, pois a referida senhora têm dois filhos
deficientes em cadeiras de roda. Os cadeirantes necessitam tomar banho de sol
diariamente e não conseguem devido a veículos que ficam por ali estacionados. Quando
uma condução ou até mesmo a ambulância vem apanha-los, não conseguem estacionar
próximo a residência, devido também a carros estacionados no local. Logo após, disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
cópia dos últimos 5 decretos, juntamente com as tabelas de valores, quanto a “definição
de novos valores do metro quadrado de terreno, metro quadrado de edificação (planta de
valores) e da U.F.M. (Unidade Fiscal do Município), corrigidos monetariamente pela
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variação anual do IPCA”. Em seguida, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento do SR. Antônio Batista Nunes Filho, ocorrido em 19 de março do corrente
ano. O Senhor Antônio era funcionário da Prefeitura Municipal de Bananal e contribui
muito com seus serviços para a nossa querida cidade. Que Deus conforte todos vocês
familiares, pela sua perda, pois foi com bastante pesar que recebi a triste notícia da morte
do Sr. Antônio, por isso venho por meio desta Moção, expressar meu profundo
sentimento, sabendo que as palavras não conseguirão cumprir esse papel, mas tendo a
certeza de que Deus lhes dará forças na continuação da caminhada da vida. Meus
sinceros sentimentos aos familiares. 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 Congratulações pelo dia Mundial da Saúde
comemorado hoje, dia 07 de abril de 2016. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Saúde,
data criada em 1948 pela Assembleia Mundial da Saúde que tem como objetivo
conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que
afetam a saúde populacional. Essa data foi estabelecida para coincidir com a data de
fundação da Organização Mundial da Saúde. É fundamental que, além de cuidarmos da
nossa saúde, participemos da luta por melhorias em nosso país. Vale destacar que não
devemos procurar melhorias apenas em hospitais, devemos lutar por mais segurança,
educação, lazer, cultura, entre vários outros direitos básicos e fundamentais para o nosso
completo bem-estar. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Secretaria Municipal da
Saúde de Bananal, estendendo-se a todos os funcionários da área. Por fim, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de reparo na passagem de pedestres localizada na
Escadaria Santinho Rosa, na Palha, nas proximidades da residência da Sra. Roxana da
Conceição, que devido as fortes enxurradas, abriu-se um enorme buraco, colocando em
risco a vida dos pedestres que por ali circulam, em especial crianças e idosos. 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 são necessárias muitas mudanças no trânsito
municipal, que estas mudanças foram prometidas pela Exma. Prefeita Municipal de
Bananal, mas até o momento nada ainda foi feito. Disse, ainda, que há necessidade de se
rever também as placas localizadas nas ruas. Em seguida, disse que concorda com o
vereador Osvaldo Ferreira com relação à demora e falta de vontade da Prefeitura
Municipal em responder aos requerimentos dos vereadores desta Casa, que existe na
Prefeitura Municipal algum tipo de problema de gerência, de comando, principalmente no
Setor de Obras. Logo após, agradeceu ao Sr. Coqueiro e ao Sr. Soelias, ambos
servidores públicos municipais do Setor de obras da Prefeitura, que se dedicam muito
bem às suas funções, realizando um bom trabalho. Em seguida, ressaltou a dificuldade
que os munícipes têm quando da realização de exames de visão para tirar ou renovar a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pois este exame somente é realizado no
Município de Cruzeiro-SP, e as pessoas têm de se deslocar até lá para realizarem este
exame e que algo tem de ser feito para que os exames de visão possam ser realizados
aqui mesmo no Município de Bananal. Logo após, agradeceu a Prefeitura Municipal de
Bananal e a empresa Elektro pelo início dos trabalhos de instalação de luminárias nas
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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 em diversas outras ruas que não foram
contempladas ainda com a iluminação pública. Disse que esteve recentemente
participando do 60º Congresso Estadual de Municípios, em Campos do Jordão-SP, nos
dias 29 de março a 1º de abril do corrente ano, que foi um evento muito bom, onde se
obteve muito conhecimento através das palestras ministradas, que esteve com o DD.
Secretário Estadual de Agricultura neste evento, onde foi discutida a possibilidade de a
Estrada rural “Rodriguinho” vir a ser transformada em Estrada Parque. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que é necessário que se faça a conservação e a
manutenção das estradas rurais do Município, através do corte das águas. Em seguida,
disse que existe a necessidade de uma limpeza geral na Avenida João Barbosa de
Camargo, no Bairro Vila Bom Jardim, pois a equipe de obras da Prefeitura Municipal não
retirou totalmente as terras que desceram do morro com as chuvas, mas sim deixou
acumulada parte dessa terra próximo à calçada dos pedestres e que é necessário retirar
essa terra, principalmente agora que estamos em um período que diminuíram as chuvas.
Em seguida, comentou brevemente também sobre a necessidade de se reformar a
passarela do Bairro Niteroi, que já foram feitos alguns pedidos nesse sentido, mas até
agora nada ainda foi feito. Por fim, teceu breves comentários sobre a atual situação
política do país, destacando a crise econômica e a corrupção, abordando também a
situação precária da saúde pública, inclusive no Município de Bananal. Com a palavra
vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que concorda com o vereador Luiz Cosme
Martins de Souza sobre a necessidade de instalação urgente de redutores de velocidade
(quebra-molas) em Rancho Grande e no Bairro Pouso Seco, pois com a recuperação da
Rodovia Estadual SP-68, os veículos estão trafegando em alta velocidade, colocando em
risco a segurança dos moradores. Em seguida, teceu breves comentários sobre a
necessidade de reformas nas cabeceiras das pontes e das passarelas dos Bairros Niteroi
e Cerâmica. Logo após, parabenizou o Sr. Ricardo Nogueira, Assessor de Imprensa da
Presidência desta Casa, pelo Dia do Jornalista, comemorado na presente data. Por fim,
comentou sobre a atual situação política do país, ressaltando que acredita que o
problema do Brasil é o atual sistema político e que seria necessária uma reforma política
nesse país. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou os
profissionais da saúde pelo Dia Mundial da Saúde comemorado na data de hoje, dia 07
de abril de 2016. 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, e que espera que esse trabalho de instalação de luminárias
seja realizado também em diversas outras ruas que não foram contempladas ainda com a
iluminação pública. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse
que concorda com o Vereador Osvaldo Ferreira, com relação às suas palavras ditas sobre
a atual situação política do país e que acredita que os problemas políticos irão persistir
até que sejam definidas algumas questões, principalmente quando à possibilidade de
impeachment da DD. Presidente da República. Em seguida, disse que concorda com a
vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso com relação à necessidade de uma reforma
política no país, mas acredita que a reforma deveria ser também nas áreas administrativa
e tributária. Logo após, teceu breves comentários sobre o curso de capacitação de
condutores turísticos que será realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
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destacando que o referido curso será realizado sempre aos sábados, com início na data
de 07 de maio e término em 09 de julho. Por fim, parabenizou o Sr. Ricardo Nogueira,
Assessor de Imprensa da Presidência desta Casa, pelo Dia do Jornalista, comemorado na
presente data. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se retirar
uma árvore que está prestes a cair, no final do bairro Timborê, próximo à residência do Sr.
Alan Rocha. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de manutenção em ponte
localizada no final do bairro Timborê, evitando desta forma, maiores complicações futuras,
como rompimento e sérios acidentes que podem ocorrer. Logo após, parabenizou o Sr.
Paulo por assumir a Secretaria Municipal de Esportes, devido ao afastamento da Srª
Karyna. Em seguida, parabenizou o Sr. Ricardo Nogueira, Assessor de Imprensa da
Presidência desta Casa, pelo Dia do Jornalista, comemorado na presente data.
Parabenizou também a Senhora Márcia, por estar à frente do Programa “Ação Jovem”.
Logo após, informou a todos que no próximo dia 18 (dezoito) de abril, às 15h00min,
haverá uma reunião do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) com os
beneficiários do Programa “Bolsa Família”, 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 20 (vinte) de abril de 2016,
excepcionalmente na quarta feira devido ao feriado nacional do Dia de Tiradentes (21/04),
em horário regimental, ocasião em que serão discutidas e votadas as Contas Municipais
do Poder Executivo (TC-001924/026/13), do exercício 2013, da Exma. Prefeita Municipal
de Bananal, Senhora Mirian Ferreira de Oliveira Bruno. 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, 07 de abril de 2016.
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