Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 26 - 2016

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2016. No dia cinco do mês de maio de dois mil e
dezesseis (05/05/2016), 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 Sexta 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),
Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Érika
Tereza Coitinho Affonso, Osvaldo Ferreira e Hercília de Jesus Ramos de Andrade,
Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário) e Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º
Secretário). 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 COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 063/2016= requer do Governo do Estado de
São Paulo e ao D.E.R., providências urgentes quanto a instalação de guard rail no limite
da pista, na SP-68 (trecho Bananal – Arapeí); Requerimento n.º 064/2016= requer do
D.E.R., serviços de roçada, capina e limpeza em toda a extensão da SP-247; Moção n.º
082/2016= de aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de
Educação, pela realização de serviços de pintura geral na E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE
PAULA"; Indicação n.º 086/2016= solicita serviços de roçada e limpeza na parte de trás
do muro da E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA"; Indicação n.º 087/2016= solicita
serviços de patrolamento na estrada rural que liga o centro da cidade a Bela Vista;
Indicação n.º 088/2016= solicita instalação de grades de proteção ou guard rail nas
proximidades da Academia ao Ar Livre em Rancho Grande; VEREADOR JOSÉ
EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 065/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao processo de pavimentação da
rua Ayres de Araújo Azevedo, no Recanto Feliz; Requerimento n.º 066/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao censo imobiliário municipal
realizado a partir de 2013; Requerimento n.º 067/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, informações quanto as providências que estão sendo tomadas a fim de corrigir
possível erro de projeto que obstruiu parte da calçada na rua Dr. José Rangel de Almeida;
Indicação n.º 085/2016= solicita serviços de pintura nas lombadas da av. Rubem de Melo
e av. Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Requerimento n.º 068/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
informações quanto ao Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos;
Requerimento n.º 069/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, providências
urgentes no antigo aterro sanitário localizado no “Turvo”, em Bananal-SP; Requerimento
n.º 070/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto as
providências tomadas no cumprimento da Lei Complementar 016/2014, que institui o
Plano Diretor Participativo do município de Bananal; Requerimento n.º 071/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações se há por parte do Poder Executivo
Municipal, arrecadação da hidrelétrica PCH Rio do Braço, localizada na Serra da Bocaina;
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Requerimento n.º 072/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações
quanto a instalação de câmeras de segurança em nosso município; Moção n.º 085/2016=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Lecir Rodrigues; Moção n.º 086/2016= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Conceição Ramos Bastos; Moção n.º 087/2016= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Judite de Oliveira Gualiato; Moção n.º 088/2016= de agradecimento, a
jovem Gislaine de Almeida Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados a Câmara
Municipal da Estância Turística de Bananal como estagiária de Direito; Indicação n.º
080/2016= solicita instalação de redutor de velocidade na av. César Augusto Gonçalves,
na Cerâmica; Indicação n.º 081/2016= solicita serviços de contenção de encosta e
limpeza na estrada que liga o bairro Laranjeiras ao bairro Cerâmica; Indicação n.º
082/2016= solicita serviços de limpeza e substituição de postes quebrados na praça São
Pedro, na Vila Bom Jardim; Indicação n.º 083/2016= solicita providências urgentes quanto
a rua Arnaldo de Souza; Indicação n.º 084/2016= solicita serviços de conserto e
manutenção em ponte rural que liga o “Campinhos” a “Bela Vista”; VEREADOR LUIZ
MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 079/2016= de congratulações, pelo dia 13 de maio –
Dia da Abolição da Escravatura; Moção n.º 080/2016= de congratulações, pela
comemoração do dia das mães neste domingo próximo (dia 8 de maio de 2016); Moção
n.º 081/2016= de aplausos, a todos os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem,
pelo dia Mundial do Enfermeiro a ser comemorado no próximo dia 12 de maio e pelo dia
do Auxiliar e Técnico de Enfermagem a ser comemorado no próximo dia 20 de maio;
Indicação n.º 078/2016= solicita repintura de quebra-molas em nossa cidade; Indicação
n.º 079/2016= solicita religação de água no antigo posto de saúde do PSF da Palha;
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Moção n.º 083/2016= de apelo, ao
Congresso Nacional, para que seja permitido um amplo debate com os servidores
públicos de todas as esferas sobre as medidas propostas no PLC 257/2016, de iniciativa
do Poder Executivo Federal; Moção n.º 084/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Conceição Ramos; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indicação n.º
089/2016= solicita serviços de conserto e nivelamento de rua, na avenida João Barbosa
de Camargo; Indicação n.º 090/2016= solicita instalação de hastes e luminárias em
escadaria localizada no “Morro da Caixa D’água”; Indicação n.º 091/2016= solicita
serviços de nivelamento na av. Álvaro Moreira Ramos, na Vila Bom Jardim; Indicação n.º
092/2016= solicita serviços de patrolamento na estrada que dá acesso a “Torre
Televisiva”; Indicação n.º 093/2016= solicita serviços de limpeza na rua Rubem de Melo;
Indicação n.º 094/2016= solicita instalação de haste com luminária na av. Pelegrino
Sciotta; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicação n.º
095/2016= solicita serviços de revitalização na praça São Pedro, na Vila Bom Jardim;
Indicação n.º 096/2016= solicita recuperação urgente da estrada rural dos Campinhos;
Quando da discussão dos requerimentos e das moções apresentadas sujeitos a
deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Luiz Cosme
Martins de Souza 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, solicitando serviços de roçada, capina e limpeza em
toda a extensão da SP-247 (Rodovia Sebastião Diniz de Moraes) que dá acesso a Serra
da Bocaina, pois o D.E.R. têm realizado tais serviços apenas até o km20, na virada da
Serra. Os serviços de roçada, capina e limpeza devem ser feitos em toda a rodovia,
inclusive no trecho de perenização, onde as canaletas de águas pluviais estão
praticamente tapadas pelo matagal. Em seguida, disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Governador do
Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, ao Eng. Antônio Moreira Júnior, DD. Diretor
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da 6.ª Divisão Regional de Taubaté – D.E.R. /DR 6, com cópia ainda a Empresa S.O.
Pontes, solicitando providências urgentes com relação à instalação dos guard rail no limite
da pista, na SP-68 (trecho Bananal – Arapeí), não respeitando desta forma a preservação
dos acostamentos, levando em conta que a Rodovia dos Tropeiros é muito utilizada por
pedestres, ciclistas e cavaleiros. Temos diversas famílias que são moradores rurais e que
fazem boa parte deste trecho à pé, ciclistas de Bananal e de outras cidades vizinhas,
como Barra Mansa, Resende, São José do Barreiro, que treinam quase que diariamente,
principalmente nos finais de semana, cavaleiros que utilizam o trecho e ainda nos meses
de junho, julho e agosto, quando diversas Romarias tanto de Bananal, quanto de outras
cidades, que seguem por esse trajeto rumo à Aparecida-SP. Peço ao Governo do Estado
de São Paulo e ao D.E.R., que tomem providências urgentes com relação ao exposto,
pois da forma que estão instalados os guard rail, graves acidentes acontecerão. Logo
após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos à Prefeitura Municipal de Bananal e
a Secretaria Municipal de Educação, pela realização de serviços de pintura geral na
E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. de Paula" em Rancho Grande. Que se dê ciência do inteiro teor
desta a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno e a
Ilma. Sra. Secretária Municipal de Educação Ruth Valentim Nogueira Cobra. Disse, ainda,
que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de roçada e limpeza na parte de trás do muro da
E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. de Paula", em Rancho Grande. Comentou também que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de patrolamento na estrada rural que liga o centro da
cidade a Bela Vista. Diversos moradores rurais vieram até este Vereador reclamar sobre a
situação da estrada, inclusive o Sr. João Carneiro, que também utiliza a referida estrada.
Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal, para a necessidade de se instalar grades de proteção ou guard rail nas
proximidades da Academia ao Ar Livre, localizada em Rancho Grande, pois diversos
moradores estão com medo de praticar exercícios físicos na Academia e serem atingidos
por algum veículo, pois temos ocorrências anteriores sobre acidentes causados por
motoristas imprudentes naquele local. Por fim, comentou brevemente sobre a
necessidade de se melhorar a iluminação da Praça São Pedro, localizada no Bairro Vila
Bom Jardim, bem como de conserto do bueiro próximo à referida Praça, e que visitará na
data de amanhã o Bairro Sertão dos Coqueiros, juntamente com o Sr. Lucas da empresa
Elektro, a fim de analisar a possibilidade de se instalar energia elétrica naquela localidade.
Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves agradeceu ao Presidente desta
Casa por instalar a Sala dos Vereadores provisoriamente na antessala do Plenário, tendo
em vista que a sala oficial dos vereadores passará por reforma em breve. 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
quanto as providências tomadas com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico
e Resíduos. Vale lembrar que este pedido já foi feito nos anos de 2013 e 2014, mas até o
momento nenhuma providência foi tomada por parte do Poder Executivo Municipal. 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
providências urgentes no antigo aterro sanitário localizado no “Turvo”, no sentido de
fechá-lo definitivamente, pois da forma que se encontra está causando sérios transtornos
aos moradores próximos, e diversos impactos negativos no meio ambiente, como a
poluição do solo e dos lençóis freáticos, levando em conta que o local é considerado “área
ambiental”. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
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termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informações quanto as providências tomadas por parte do
Poder Executivo no cumprimento da Lei Complementar n.º 016/2014, que “Institui o Plano
Diretor Participativo do Município de Bananal”, especificamente em seu Artigo 141-A.
Após informações de moradores rurais que utilizam a BNN-377, visitei a mesma e
verifiquei que a estrada está aberta em determinado trecho. O proprietário das terras que
são permeadas pela referida estrada, não cercou sua propriedade, e com isso seus
animais ficam soltos por toda a parte causando sérios transtornos aos usuários da
estrada. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando informações se há por parte do Poder Executivo Municipal,
arrecadação da “Hidrelétrica PCH Rio do Braço”, em funcionamento na Serra da Bocaina,
nas proximidades da Estação Ecológica. A referida hidrelétrica está em atividade no
estado do Rio de Janeiro (divisa), no entanto é movida por um grande volume de água de
nossas nascentes. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informações quanto a instalação de câmeras de segurança em
nosso município. Em encontro sobre Segurança Pública, realizado no Centro Cultural
Carlos Cheminand, no ano de 2015, com a presença dos Comandos da Polícia Militar,
Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária e CONSEG, ficou firmado por parte do Poder
Executivo Municipal, que a administração instalaria câmeras de segurança em pontos
estratégicos de nossa cidade, no entanto isso não aconteceu até o momento, ressaltando
que em breve será realizada Audiência Pública da Segurança, através da Comissão de
Turismo, tendo em vista que esta Casa não possui Comissão Permanente de Segurança.
Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Agradecimento à jovem Gislaine de
Almeida Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados a Câmara Municipal da Estância
Turística de Bananal no período de 2 anos que esteve nesta Casa como Estagiária de
Direito, sempre desenvolvendo muito bem suas funções, com pronto atendimento e
dedicação. Disse, ainda, que apresentou uma moção de pesar, pelo falecimento da Sra.
Conceição Ramos Bastos e uma Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Judite de
Oliveira Gualiato. Logo após, teceu breves comentários sobre uma Moção de Pesar
apresentada pelo falecimento do Sr. Lecir Rodrigues, ocorrido em 03 de maio do corrente
ano. O vazio que a ausência do Sr. Lecir 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 a sua mãe, estendendo-se aos irmãos e demais aos familiares.
Por fim, comentou brevemente sobre uma indicação apresentada à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de contenção de
encosta e limpeza na estrada que liga o bairro Laranjeiras ao bairro da Cerâmica. O
barranco está caindo, pedras enormes rolaram do morro e ocupam parte da estrada,
oferecendo risco aos usuários do caminho. Mais adiante, concentração de entulhos,
provenientes de restos de obras, portas e vários sacos de lixo às margens da estrada.
Peço de Vossa Excelência providências urgentes com relação ao exposto. Comentou,
ainda, sobre uma indicação apresentada 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. Devido à erosão causada pelas fortes chuvas no
verão, a rua está apenas pela metade, o que obriga os pedestres, sem proteção alguma,
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dividirem a “meia pista” com os carros e motos. Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse que apresentou uma Moção de Apelo aos Excelentíssimos
Membros do Congresso Nacional, para que seja permitido um amplo debate com os
servidores públicos de todas as esferas sobre as medidas propostas no PLC 257/2016, de
iniciativa do Poder Executivo Federal. O Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo
Federal, estabelece, dentre outras medidas, o Plano de Auxilio aos Estados e ao Distrito
Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. O projeto adota uma política de
ajuste fiscal e controle de gasto, de redução do papel do Estado e estímulo à privatização
e, principalmente, de corte de direitos dos servidores públicos. Para ter direito ao
refinanciamento da dívida o projeto exige, como contrapartida, que os entes federativos
determinem a adoção, durante os 24 meses subsequentes, das seguintes medidas: 1) o
corte de 10% das despesas mensais com cargos de livre provimento; 2) a não concessão
de aumento de remuneração dos servidores a qualquer título; 3) a suspensão de
contratação de pessoal, exceto reposição de pessoal nas áreas de educação, saúde e
segurança e reposições de cargos de chefia e direção que não acarretem aumento de
despesa; e 4) a vedação de edição de novas leis ou a criação de programas que
concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou financeira. Há
quem compare o Projeto de Lei Complementar n.º 257/2016, em grande medida, ao
conjunto de propostas encaminhado por FHC em 1997, que resultaram no sucateamento
sem precedentes da máquina pública e a supressão de mais de 50 direitos dos
trabalhadores e servidores públicos. Em seguida, disse que apresentou uma “Moção De
Pesar”, pelo falecimento da Sra. Conceição Ramos, 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. Em seguida, disse que está recebendo
muitos questionamentos sobre o Edital do concurso público que está sendo realizado pela
Prefeitura Municipal de Bananal, que muitos deste questionamentos sabe responder, mas
outros não. Disse que o que mais lhe chama a atenção é a questão do candidato portador
de necessidades especiais, que o Edital do concurso exige o envio do Laudo médico para
a empresa organizadora do concurso, no Município de Maringá-PR, que isso tem um
custo com o Sedex, que esse pagamento dificulta a inscrição dos candidatos que não têm
esse recurso, que a Srª Márcia é quem responde por essa empresa aqui em Bananal,
portanto ela poderia estar recebendo esses laudos médicos dos candidatos deficientes
para depois manda-los para a empresa organizadora do concurso público. Disse, ainda,
que tem conhecimento de uma lista de pessoas que já estão definidas para passar no
concurso público, que irá levar essa informação ao conhecimento do Ministério Público.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que não apresentou
proposições nesta Sessão, por falta de tempo, e comentou que a rua onde mora a Srª
Rosália, no Bairro Timborê, está necessitando de melhorias e limpeza geral. Disse que
concorda com a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso sobre a questão do concurso
público da Prefeitura Municipal de Bananal. Comentou sobre o parquinho da Praça,
ressaltando a necessidade de se consertar um prego solto em um dos escorregadores, o
que pode causar um acidente. 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 ao Censo Imobiliário Municipal realizado a partir de 2013, e quais
foram os benefícios trazidos para o Município. As justificativas citadas no projeto eram: A
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importância de um censo mobiliário para o município; Que o cadastro imobiliário seria
estruturado por dados atualizados e confiáveis; A atualização dos dados cadastrais
imobiliários com precisão do ambiente urbano e a confiabilidade de um banco de dados é
condição capital para atender as demandas no atendimento do cidadão e ao
planejamento urbano. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações sobre o andamento do processo para
pavimentação da Rua Ayres de Araújo Azevedo no Recanto Feliz onde será aplicado o
recurso de uma emenda destinada a infraestrutura de R$150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), conseguida no ano de 2014 junto ao Deputado Estadual Marco Aurélio, por
este Vereador. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informações quanto as providencias que estão sendo tomadas
a fim de corrigir com urgência o possível erro de projeto que ocasionou a obstrução de
parte da calçada, na rua Dr. José Rangel de Almeida, em frente ao prédio da Delegacia
de Policia local, onde ocorre uma obra para reforma da mesma. E ao instalar o gradil de
proteção o mesmo invadiu o espaço da calçada já existente, prejudicando sensivelmente
a acessibilidade dos pedestres nesse local. Em seguida, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de pintura nas lombadas da Av. Rubem de Melo com a esquina da rua Consuelo
Bruno e na Av. Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno, em frente ao “Sítio do Laerte”,
para que os veículos que ali transitam, principalmente no período noturno tenham
visibilidade das mesmas. Por fim disse que concorda com a vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso sobre as colocações feitas sobre o concurso público da Prefeitura
Municipal de Bananal, sugerindo a rubrica dos cartões dos cartões de resposta pelos
candidatos, assim como foi feito no último Concurso Público desta Casa, para garantir a
lisura e a transparência do certame. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que
as Sessões desta Casa têm se restringido à requerimentos sobre problemas de
infraestrutura do Município. Em seguida, deixou seus sentimentos de pesar aos familiares
dos falecidos recentemente. Disse que a estrada rural BNN-377 citada pela vereadora
Lúcia Nader precisa de cerca de ambos os lados, para conter os animais soltos das
propriedades localizadas naquele local, conforme dispõe o Plano Diretor do Município.
Comentou que acredita que a Prefeita Municipal nem lê os requerimentos apresentados
pelos vereadores, que as ruas do Bairro Timborê estão muito sujas, necessitando de uma
limpeza geral, assim como a Vila Bom Jardim também está suja, com terra acumulada na
calçada da Avenida João Barbosa de Camargo. Disse que alguns requerimentos de sua
autoria ainda não foram atendidos, dentre eles o requerimento em que solicitou a
reconstrução da Ponte no Rio das Pedras e o requerimento em que pediu a reforma da
passarela do Bairro Niteroi. Disse que os vereadores apresentaram uma questão muito
séria nesta Casa, sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Bananal e os
possíveis nomes que já estão definidos das pessoas que irão ser aprovadas no concurso,
que se leve esses nomes às autoridades competentes a fim de que sejam tomadas
providências sobre esse assunto. 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 conserto e nivelamento de rua, na av. João
Barbosa de Camargo nas proximidades do sítio do “Sr. Lulu”, na curva, pois devido as
fortes chuvas nos meses anteriores, formou-se um buraco na rua, que está aumentando e
causando sérios transtornos aos usuários do trecho. Em seguida, disse que apresentou
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se
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instalar hastes e luminárias na escadaria localizada no “Morro da Caixa d’água” na parte
alta da rua João Cândido da Silva, Niterói, pois os moradores estão reclamando devido a
escuridão no referido local. Logo após, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
nivelamento na av. Álvaro Moreira Ramos, na Vila Bom Jardim, nas proximidades da
padaria e residência do Sr. Osmar Vitorino. Em seguida, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar
serviços de patrolamento na estrada que dá acesso a “torre televisiva” através do bairro
Chico Leme, pois a estrada está em precárias condições e é muito utilizada para serviços
de manutenção na torre. Logo após, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar serviços de
limpeza na rua Rubem de Melo, pois a referida rua acumulou muito lixo, como copos
plástico, garrafinhas, latas, etc. Por fim, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar haste com
luminária na av. Pelegrino Sciotta, no “Beco da D. Maria do Sr. Nego”, pois o local
necessita urgente de iluminação pública. Com a palavra Vereadora Hercília de Jesus
Ramos de Andrade disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar a recuperação urgente da estrada
rural dos Campinhos. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, para a necessidade de se realizar a revitalização da Praça
São Pedro. Por fim, comentou sobre a necessidade de se realizar a troca de lâmpadas na
pracinha onde fica a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, próximo à residência da
Srª Minuca. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma
Moção de Congratulações pela Comemoração do Dia das Mães neste domingo próximo
(dia 8 de maio de 2016). “Esplêndido a ideia de nomear um dia para elas. Um dia para
dizer que são especiais, mesmo sabendo que em todos os dias elas são. Um dia para
presenteá-las com amor, com carinho, mesmo sabendo que merecem todos os presentes
em todos os momentos. Um dia lindo, perfeito, para dizer que elas são lembradas. Um dia
para abraçá-las mais um vez, mesmo merecendo ser abraçadas todos os dias. Um dia,
único e especial. Feliz Dia das Mães!”. Que se dê ciência do inteiro teor desta afixando a
mesma no Quadro de Avisos e Publicações da Câmara Municipal da Estância Turística de
Bananal. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos a todos os
enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, pelo dia Mundial do Enfermeiro a ser
comemorado no próximo dia 12 de maio e pelo dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem
a ser comemorado no próximo dia 20 de maio. Datas que marcam a conhecida “Semana
Mundial da Enfermagem”. “Profissional de enfermagem, o branco de sua roupa transmite
a paz, o calor do seu coração aquece a alma, a sua dedicação levanta o ânimo, o seu
sorriso alegra o coração, o seu carinho faz muita diferença, o seu toque transmite energia.
Por isso, você é uma dádiva de Deus na vida daqueles que precisam de sua dedicação.
Neste seu dia lhe desejo muita paz, alegria e prosperidade. Parabéns a todos esses
profissionais, pois cuidar da vida é se dedicar a Saúde!”. Que se dê ciência do inteiro teor
desta a Secretaria Municipal de Saúde, para que a mesma transmita a homenagem aos
profissionais homenageados. Logo após, disse que apresentou uma Moção de
Congratulações pelo dia 13 de maio – Dia da Abolição Da Escravatura. O Dia da Abolição
da Escravatura é comemorado no dia 13 de maio, pois foi nesta data, em 1888, que a
Princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, lei que acabou com a escravatura no Brasil. A
escravatura foi prática comum no Brasil desde o período colonial até o fim do Império. A
maior parte dos escravos era proveniente do continente africano, mas uma parte da
população indígena brasileira também sofreu escravidão. Os escravos eram usados
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principalmente na agricultura. Essa triste história de nosso país precisa ser lembrada, em
especial em nossa cidade, marcada turisticamente em sua maior parte pelo suor desses
escravos. Que se dê ciência do inteiro teor desta, afixando a mesma no Quadro de Avisos
e Publicações da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal. Em seguida, disse
que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se realizar serviços de repintura em todos os redutores de velocidade
(quebra-molas) existentes em nosso município, pois a reclamação de motoristas e
pedestres é grande com relação ao exposto. Aproveito o pedido para citar o quebra-molas
localizado nas proximidades do Posto de Saúde do PSF da Palha, devido ao grande
número de crianças que por ali transitam, principalmente agora com o Projeto de
Capoeira do “Mestre Marcelão”. Logo após, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para a possibilidade de se religar a água do
antigo Posto de Saúde do PSF da Palha, devido aos projetos sociais que estão sendo
realizados no referido local, como o Artesanato Infantil, com a professora Claudia e as
aulas de dança, com Aline e Sergio. Em seguida, teceu breves comentários sobre a
necessidade de manutenção na Rua José Lima e agradeceu a presença dos vereadores
no 2º Diálogo Político Ambiental Suprapartidário, realizado no Plenário desta Casa às
10:00 horas do dia 28 de Abril do corrente ano, com a participação do Professor Lázaro
Tadeu Ferreira da Silva, Coordenador do Movimento Nascentes do Paraíba. O evento
teve o intuito de mobilizar os cidadãos para que identifiquem os problemas ambientais
existentes nas localidades onde mora e, juntos com o poder público, busquem alternativas
para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios e da região. 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 esteve na Praça São Pedro, onde há dois postes
quebrados, muito escura, bancos quebrados e sem limpeza nenhuma, que a Prefeita
possa tomar providências e atender os pedidos. Que há necessidade de instalar redutores
de velocidade no Bairro Cerâmica, devido à alta velocidade dos carros, e necessidade de
tapar buracos também no mesmo Bairro. Disse que no Bairro Campinhos, vários alunos
não estão indo à escola há mais de 20 dias devido à ponte que está necessitando de
reforma, as pessoas estão dando a volta pela Bela Vista por causa da impossibilidade de
passar pela ponte, que é só arrumar as manilhas que rodaram há mais de um mês, que o
responsável pelo setor de obras deve ficar atento a isso, que fará fotos e se não for
atendida, levará ao conhecimento do Ministério Público. Que recebeu resposta do
Governo do Estado com relação às casas populares, que está impossibilitada a
construção, que as respostas estão vindo rápidas. Com relação à rua Zilda Reis, foi
pedido à Prefeitura, agora a parte é executiva. Que as casas populares, não se pode falar
muito para não aguçar o desejo das pessoas, daquelas que estão em área de risco
aguardando essas casas, que está aguardando a resposta da Prefeitura para sentar com
os vereadores e decidir o que será feito, porque o dinheiro já está na conta. Que cada
hora é uma desculpa, que estamos aguardando a resposta da Prefeitura para tomarmos
as providências necessárias. Disse que com relação à estrada do Rodriguinho, esteve
conversando com o Deputado Estevam Galvão e também com o Secretário de
Desenvolvimento, que Bananal ainda não foi contemplada, mas está na lista, que irá à
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São Paulo para conversar com o Secretário para saber a real situação da estrada do
Rodriguinho e Agacy para o Projeto Melhor Caminho. Disse que com relação à Travessa
Fragoso e Timborê, espera que a Prefeita possa dar a resposta para passar aos
moradores desses bairros uma solução, porque quando é chuva é lama, quando está
seco é poeira, esperamos que seja solucionado, que queremos ajudar nosso povo. Que
esteve no Rancho Grande, na escola, os alunos estavam ensaiando para o dia das mães,
foi lindo, a escola está pintada, que se faça essa conservação em todas as escolas.
Parabenizou a escola Zenóbia, e a Diretora Marijane. Mandou um abraço à todas às
mães e todas as mulheres de Bananal, que Deus possa abençoar a todas as mães nesse
mundo de dificuldades e de crise. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa disse que concorda com os vereadores sobre a necessidade de se realizar
melhorias nas estradas rurais do Município e parabenizou todos os profissionais da
saúde, todos os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, pelo dia Mundial do
Enfermeiro a ser comemorado no próximo dia 12 de maio e pelo dia do Auxiliar e Técnico
de Enfermagem a ser comemorado no próximo dia 20 de maio. Parabenizou todas as
mães pelo Dia das Mães a ser comemorado no próximo domingo, dia 08 de maio do
corrente ano. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
esteve recentemente no Bairro Cerâmica, que as ruas estão emburacadas devido ao peso
dos caminhões que passam por lá, inclusive transitam pelo bairro alguns bitrens
transportando madeira e que se tapar os buracos será em vão o trabalho. Parabenizou
todas as mães pelo Dia das Mães a ser comemorado no próximo domingo, dia 08 de maio
do corrente ano. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
muitos de seus requerimentos ainda não foram respondidos pela Prefeitura Municipal de
Bananal, inclusive alguns já enviados ao Executivo há muitos meses. Disse que há
necessidade de se melhorar a infraestrutura do Bairro Recanto Verde. Disse que na
semana que vem, estará reunida com representantes e Secretários Estaduais, no
Município de São Paulo, debatendo problemas da região e do Município. Em seguida,
agradeceu pelo conserto da boca de lobo localizada próxima à Prefeitura Municipal de
Bananal. Parabenizou todas as mães pelo Dia das Mães a ser comemorado no próximo
domingo, dia 08 de maio do corrente ano. Disse levará ao conhecimento do Ministério
Público as denúncias que chegaram até esta vereadora, referentes ao Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de
Souza disse que recebeu uma resposta do DER de Taubaté, referente à solicitação de
instalação de quebra-molas na Rodovia SP-68, que foi informado na referida resposta de
que estudos já estão sendo realizados para verificar a possibilidade de atender ao pedido.
Comentou, em seguida, que foi informado pela Prefeitura Municipal de Bananal de que já
foi autorizado o corte da árvore localizada na Rua Otaviano Vani, próxima à cabeceira da
ponte. Disse, ainda, que foi infirmado também pela Prefeitura Municipal de que as Ruas
Otaviano Vani e Antônio Gervásio do Nascimento serão recuperadas em breve, tendo em
vista que sofreram muitos danos com as fortes chuvas do verão. Agradeceu à Prefeitura
Municipal de Bananal e à empresa Elektro pela instalação de luminárias de iluminação
pública em algumas ruas do Município. Parabenizou todas as mães pelo Dia das Mães a
ser comemorado no próximo domingo, dia 08 de maio do corrente ano. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou o Sr. André e a Srª Marina pela realização da
Festa do Dois Retiros, ressaltando ser uma festa popular e tradicional no Município de
Bananal. Disse que o pessoal da empresa Elektro não gosta de sua pessoa, devido aos
requerimentos e outros pedidos que este vereador faz à mencionada empresa, que não
foi convidado pela Elektro para a visita técnica no Sertão dos Coqueiros que será
realizada na próxima segunda-feira, embora tenha iniciado este trabalho no ano de 2004,
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levando em seu próprio veículo os funcionários da Elektro ao Sertão dos Coqueiros para
avaliarem a região. Disse que visitou a localidade rural conhecida como “Campinhos”, e
que lá existe uma ponte necessitando ser reconstruída. Disse, ainda, que no Bairro
Cerâmica existe a necessidade de se reconstruir o asfalto da Avenida César Augusto
Gonçalves, que está bastante danificado devido aos caminhões que transitam por lá.
Disse também que a Prefeitura Municipal de Bananal deve rever o trânsito de algumas
ruas do Município. Parabenizou todas as mães pelo Dia das Mães a ser comemorado no
próximo domingo, dia 08 de maio do corrente ano. Com a palavra vereador Luiz Maurício
Coutinho disse que recebeu resposta do requerimento feito ao Governador do Estado,
que o Programa Poupatempo móvel será mantida apenas uma unidade, das cinco
existentes, para atender São Paulo, e que não será possível essa visita ao Município de
Bananal. Que assinará a Moção ao Sr. André, pela festa de cruz realizada no dia 1º de
maio. Parabenizou a Secretaria de Saúde e à enfermeira Izabela, que no dia 26 de abril a
Prefeitura de Bananal em parceria com a IVS realizou um mutirão para triagem de
pacientes para cirurgia vascular, onde foram atendidos mais de 70 pacientes. Que os
dados da dengue no Município, segundo reportagem com a Secretária de Saúde em 28
de abril, são 48 casos notificados, 10 confirmados, 16 suspeitos, 22 descartados. Casos
de Zyca: 5 notificados, 5 suspeitos e nenhum confirmado. Casos de chikungunya: nenhum
caso. Que no ano passado tivemos uma epidemia de dengue, mas esse ano foram
reduzidos os casos, parabenizou a equipe de saúde pelo trabalho de combate à dengue.
Agradeceu ao Coqueiro pelo conserto da cratera na escadaria Santinho Rosa. Que
concorda com o vereador Osvaldo sobre as acusações graves feitas com relação ao
concurso, que acredita que não existem cartas marcadas, que as pessoas devem fazer
esse concurso. Parabenizou a Prefeitura por fazer o pagamento dos servidores em dia.
Que a partir de amanha, a Sala dos vereadores será na antessala do Plenário,
provisoriamente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 19
(dezenove) de maio 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, 05 de maio de 2016.
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