Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 27 - 2016

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2016. No dia dezenove do mês de maio de dois mil
e dezesseis (19/05/2016), 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 Sétima 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, Osvaldo
Ferreira, Hercília de Jesus Ramos de Andrade, Luiz Cosme Martins de Souza (1º
Secretário) e Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário). Ausente a vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso. A ATA da sessão anterior foi aprovada sem restrições.
Após a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em nome de
Deus, declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.º 073/2016= requer do Banco Santander, solução pela demora no
atendimento aos clientes na Agência Bananal; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA: Requerimento n.º 074/2016= requer da CCR Nova Dutra, doação de fresa de
asfalto para o município de Bananal; Requerimento n.º 075/2016= requer da Secretaria
Municipal de Saúde, informações quanto a UTI Móvel disponibilizada pelo IVS;
Requerimento n.º 076/2016= requer da Secretaria Municipal de Saúde, retomada da
pactuação entre os serviços e procedimentos de saúde com o Estado do Rio de Janeiro,
através do PPI; Requerimento n.º 077/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
para que se digne solicitar da Elektro, instalação de baixa tensão na av. Prefeito
Washington Luiz Carvalho Bruno, nas Formigas; Requerimento n.º 078/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, providências urgentes quanto a regularização da estrada
rural BNN-377; Moção n.º 089/2016= de aplausos, ao Sr. André Felipe de Oliveira, pela
realização da “Festa de Santa Cruz” na Fazenda Dois Retiros, no dia 01/05/2016; Moção
n.º 090/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Sonia Cristina de Moraes; Indicação n.º
101/2016= solicita instalação de 2 luminárias na vila São Bom Jesus, no “Morro do Irineu”;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Requerimento n.º 079/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, para que se digne solicitar do setor
competente, a fiscalização municipal em restaurantes, bares e lanchonetes; Indicação n.º
100/2016= solicita troca de grade de bueiro localizado na av. João Barbosa de Camargo;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.º 080/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto a paralização dos projetos “Ação
Jovem” e “Mulheres Atuando”; Moção n.º 095/2016= de aplausos, aos munícipes Sérgio
Luiz (Serginho) e Aline Mariano do Rosário, pela montagem do grupo de dança Boa
Esperança, na Palha; Moção n.º 096/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Cacilda
Floriano Andrade; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento
n.º 081/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto a não
disponibilização de iluminação pública na rua São Francisco de Assis; Requerimento n.º
082/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, a possibilidade de denominar-se
“Bairro Juca Sabadine” ou “Vila Juca Sabadine”, a localidade compreendida entre o início
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da av. João de Godoy Macedo até o Portal da cidade; Requerimento n.º 083/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto as obras de pavimentação da
travessa Fragoso, no centro da cidade; Requerimento n.º 084/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, informações quanto as obras de pavimentação na localidade
denominada Timborê; Requerimento n.º 085/2016= requer da Gerência Executiva do
INSS de Taubaté, informações quanto à realização de perícias médicas e outros serviços
no município de Bananal; Moção n.º 091/2016= de aplausos, ao Sr. André Felipe de
Oliveira, pela realização da “Festa de Santa Cruz” na Fazenda Dois Retiros, no dia
01/05/2016; Moção n.º 092/2016= de congratulações, a Chapa FACE (Fazer Acontecer
Com Eficiência), vencedora das Eleições do Grêmio Estudantil da E.E. “Visconde de São
Laurindo”; Moção n.º 093/2016= de pesar, pelo falecimento do jovem Rodrigo Luiz da
Silva Vicente; Moção n.º 094/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Sonia Cristina de
Moraes; Indicação n.º 097/2016= solicita serviços de nivelamento da Rua Sônia de
Oliveira; Indicação n.º 098/2016= solicita instalação de redutor de velocidade na av. João
de Godoy Macedo; Indicação n.º 099/2016= solicita instalação de luminárias e
substituição de lâmpadas queimadas na Praça Rubião Júnior. 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 Prefeita Municipal para a necessidade de se disponibilizar
iluminação pública na Rua São Francisco de Assis (que dá acesso a Pousada do Gú),
continuidade da Rua Benedito de Paula (Rua do Claudão), a qual já foi beneficiada com a
iluminação. Em documento enviado a esta Casa, consta a Rua São Francisco de Assis na
disponibilização de iluminação pública, no entanto a instalação dessas luminárias não
ocorreu até o momento. 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, para a possibilidade de denominar-se “Bairro Juca Sabadine”
ou “Vila Juca Sabadine”, a localidade compreendida entre o início da av. João de Godoy
Macedo, após o Posto de Combustível e acesso a rua Odorico Rodrigues até o Portal da
cidade. A referida denominação é uma forma de homenagear a família Sabadine que até
os dias de hoje, residem no local, que antes era uma grande chácara, pertencente ao Sr.
Juca Sabadine. 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 obras de pavimentação da travessa
Fragoso, no centro da cidade. Diversas indicações já foram propostas nesta Casa por
esta Vereadora e por vários outros colegas em diversas ocasiões, no entanto nada de
concreto foi feito até hoje para os moradores do local. Gostaria de saber qual a real
situação das obras de calçamento neste local, pois na época chuvosa, a travessa é pura
lama, e no tempo seco a poeira é insuportável. Outra questão sobre a localidade é a
importância da limpeza frequente do córrego lava-pés que sempre causa transtornos aos
moradores. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando informações quanto as obras de pavimentação na localidade
denominada Timborê. Diversas indicações já foram propostas nesta Casa por esta
Vereadora e por vários outros colegas em diversas ocasiões, no entanto nada de concreto
foi feito até hoje para os moradores do local. Gostaria de saber qual a real situação das
obras de calçamento neste local, pois são diversos os transtornos causados pela poeira e
lama. Logo após, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. José Benedito Barbosa Santos, DD. Gerente
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Executivo do INSS de Taubaté, solicitando informações quanto à realização de perícias
médicas e outros serviços no município de Bananal. Mesmo a nossa cidade contando
com o Posto do INSS, nossos munícipes estão se deslocando até Cruzeiro-SP, para
realizar perícias médicas e resolver outras situações com relação à aposentadoria. O
claro objetivo da criação e manutenção do posto era exatamente para realizar tais
serviços, evitando desta forma que os moradores se deslocassem até Cruzeiro, levando
em conta o baixo poder aquisitivo de nosso município, mas isso não está acontecendo.
Em seguida, disse quer apresentou uma Moção De Congratulações à chapa FACE (Fazer
Acontecer Com Eficiência), vencedora das Eleições do Grêmio Estudantil da E.E.
“Visconde de São Laurindo”, pela posse realizada no dia 07 de maio do corrente ano na
referida escola estadual. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Jovem Presidente
Rebeca Silva Capeto de Oliveira, estendendo-se a toda sua equipe de trabalho. Logo
após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Sr. André Felipe de Oliveira, pela
realização da “Festa de Santa Cruz”, na Fazenda Dois Retiros, no dia 01 de maio do
corrente ano. Anualmente acontece a tradicional Festa de Santa Cruz na Fazenda Dois
Retiros, acolhendo sempre com muito carinho e amor a todos que participam dela. Além
de uma festa, uma corrente de orações e fé, que a cada ano ganha mais adeptos. E tudo
isso acontece devido ao empenho e trabalho do Sr. André, um homem que com certeza
merece nosso respeito e o nosso aplauso. Em seguida, disse que apresentou uma
“Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Sonia Cristina de Moraes, ocorrido
recentemente. O vazio que a ausência da Professora Soninha deixou, não apenas em
suas vidas, mas também na vida dos que com ela 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. Logo após, disse
que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do jovem Rodrigo Luiz da Silva
Vicente. Por fim, teceu breves comentários sobre uma indicação apresentada em que
solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar
serviços de nivelamento da rua Sônia de Oliveira, pois devido a rua ser exatamente num
declive acentuado, o desnivelamento está causando transtornos aos motoristas que
utilizam a referida rua. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma.
Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretária Municipal de Saúde, solicitando
informações quanto a UTI Móvel disponibilizada pelo IVS (Instituto Vale Saúde). Há
obrigatoriedade dessa UTI permanecer em nosso município 24 horas por dia? Ou a
mesma é disponibilizada apenas quando solicitada por emergência pela Unidade de
Saúde? Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretária
Municipal de Saúde, solicitando a retomada da pactuação entre os serviços e
procedimentos de saúde com o estado do Rio de Janeiro, através do PPI (Programação
Pactuada e Integrada). O objetivo da referida pactuação é oferecer atendimento mais
rápido e menos doloroso aos pacientes de nosso município, pois atualmente os mesmos
precisam ser deslocados com dificuldades por aproximadamente 200, 300km até as
cidades de Taubaté ou Guarulhos. Justifico este pedido devido nesta segunda-feira (dia
16/05) ter inaugurado em Barra Mansa-RJ o Centro de Oncologia, o qual tem expectativas
de ser referência nacional, e tudo isso a 25km de nosso município. Está proposto ainda a
inauguração do Hospital Regional em Volta Redonda-RJ, em meados de julho deste ano,
o qual também será bem vindo aos pacientes do SUS. Logo após, disse que apresentou
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um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a CCR Nova
Dutra, solicitando a possibilidade de se doar ao município de Bananal-SP, fresa de
asfalto, visando melhorias nas estradas rurais do município. Bananal possui em média
10.000 habitantes, e faz divisa com o Estado do Rio de Janeiro, distante apenas 25km de
Barra Mansa-RJ, cidade cortada pela Rodovia Presidente Dutra. Bananal é uma cidade
pequena, com grande parte da população sem poder aquisitivo, sendo muitas dessas
famílias pertencentes a zona rural ou locais onde não existe nenhum tipo de
pavimentação. E com a dificuldade financeira do Poder Executivo Municipal, assim como
muitas prefeituras de nosso país, a realização de obras de pavimentação torna-se
impossível. Tenho a certeza de que a doação desse material será bem vindo a nossa
cidade, proporcionando um pouco mais de qualidade de vida a nossa população rural. 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, para que
se digne solicitar da Empresa Elektro, instalação de baixa tensão na av. Prefeito
Washington Luiz Carvalho Bruno, nas Formigas, desde o seu início, saindo da av. João
Barbosa de Camargo, em frente a residência do “Sr. Totonho”, até as proximidades da
residência do “Sr. Dito”, visando desta forma a instalação de luminárias. 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 providências
urgentes quanto a regularização da estrada rural BNN-377, em Rancho Grande. Ao longo
da referida estrada encontramos 2 porteiras, as quais precisam ser abertas pelos
moradores, gado solto ao longo da estrada, causando sérios transtornos. Segundo o Sr.
Marques, morador da localidade, o mesmo já procurou a Prefeitura Municipal de Bananal,
que até o momento não tomou providências. O mesmo está pensando até em vender seu
imóvel e mudar-se devido ao tamanho problema que essa situação vem causando não só
a ele, mas a todos os moradores da localidade. O Poder Executivo Municipal tem o dever
de cumprir o Artigo 141-A da Lei Complementar n.º 016/2014, que Instituiu o Plano Diretor
Participativo do Município de Bananal, evitando até mesmo que os moradores acionem a
Justiça para a resolução do caso. Logo após, disse que apresentou uma Moção de
Aplausos ao Sr. André Felipe de Oliveira, pela realização da “Festa de Santa Cruz”, na
Fazenda Dois Retiros, no dia 01 de maio do corrente ano. Deixo registrado nos anais da
Casa, meu sincero aplauso ao Sr. André, que todos os anos organiza a Festa de Santa
Cruz, que já faz parte de nosso calendário festivo, e neste ano como nos anteriores,
contou com a presença de muitas pessoas, um dia que nos proporcionou muitas orações
e fé. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao homenageado. Disse, ainda, que
apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Sonia Cristina de Moraes,
ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros
sentimentos de pesar pela partida da “Professora Soninha”, uma pessoa muito querida
entre todos seus colegas de trabalho e em especial pelos seus alunos. A Professora
Soninha se foi, mas deixou de herança aos seus educandos seus ensinamentos, sua
determinação, sua inspiração e acima de tudo, valores que levarão por toda a vida.
Tenham a certeza de que ela continuará viva no coração de todos esses alunos que por
ela passaram. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas
Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Por fim, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar 2 luminárias na Vila São Bom Jesus, no Morro do Irineu, pois
os moradores estão reclamando devido a escuridão que se encontra o local, causando
desta forma transtornos aos mesmos. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse
que apresentou um requerimento em que solicita do Banco Santander, nos termos
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regimentais, solução pela demora no atendimento aos seus clientes na agência número
0515, em Bananal- SP. Já não é de hoje, que as pessoas demoram entre uma hora e
duas horas, ou até mais que isso, para receberem atendimento na citada agência em um
desrespeito total ao entendimento dos órgãos de defesa do consumidor que delimita entre
15 (quinze) minutos até 30 (trinta) minutos para este atendimento. Vale ressaltar como
dispositivos legais a FEBRABAN em ato normativo 04, Código de Defesa do Consumidor,
artigo 6º, inciso X e em legislações de diversos Estados e Municípios, está delimitado em
30 minutos como tempo máximo para atendimento. No município de Campinas - SP, por
exemplo, existe uma lei municipal (Lei nº 12.330 de 27 de julho de 2005) publicada no
DOM de 28/07/2005) que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e
demais estabelecimentos de crédito de colocar à disposição dos usuários, pessoal
suficiente no setor de caixas, para atendimento digno e profissional aos seus clientes no
município (adaptado), ou seja, as instituições financeiras e PABs deverão estar
adequadas para a realização do atendimento dentro de tempo hábil de modo a preservar
a dignidade do consumidor zelando o atendimento de forma profissional (dentro dos
padrões exercidos no mercado). A referida lei determina o tempo, veja a seguir: Art. 2ºPara efeitos desta lei, entende-se como tempo hábil para o atendimento o prazo de até: a)
15 (quinze) minutos em dias normais; b) 25 (vinte e cinco) minutos às vésperas e após os
feriados prolongados; c) 30 (trinta) minutos nos dias de pagamento dos funcionários
públicos municipais, estaduais e federais, não podendo ultrapassar esse prazo, em
hipótese alguma. Parágrafo único - Para efeito de controle do tempo de atendimento, os
estabelecimentos bancários e demais estabelecimentos de crédito fornecerão bilhetes ou
senhas, onde constarão, impressos, os horários de recebimento da senha e atendimento
junto aos caixas. Este mesmo vereador já deixou de buscar atendimento no caixa da
referida agência pela demora já referenciada, contudo em data de 10/05/2016, ficou
obrigado a enfrentar a fila, já que a guia que teria que recolher, teria que ser na "boca do
caixa", enfrentou, portanto, uma espera de mais de uma hora (senha retirada às 14:43 e
atendimento às 15:49). Durante a espera, com o elevado número de pessoas para
atendimento, este vereador foi alvo de muitas reclamações por parte dos clientes que
reclamavam muito. A direção da agência informou que é pela falta de funcionários, pelo
que, no cumprimento da missão de representante do povo, inicialmente solicitamos da
respeitada empresa, solução para o problema, evitando-se assim, outras medidas que
porventura será necessário, evitando-se desgastes, já que a referida agência conta com
corpo de funcionários educados e atenciosos com os cidadãos bananalenses. Aprovado o
presente em plenário, solicitamos que seja remetido à ouvidoria do Banco em epígrafe, na
Rua Domingos Marchetti, 77, Terreo B, CEP 02712-150 - São Paulo - SP. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade de se trocar grade de
bueiro localizado na Avenida João Barbosa de Camargo, nas proximidades da Padaria do
Jorginho por uma proteção fixa ou mais pesada. A atual grade de proteção está
desnivelada, causando muito barulho quando na passagem dos veículos sobre a mesma.
Por a grade estar solta, dias atrás uma moradora do local presenciou jovens tentando
arrancar a grade, os quais abortaram a tentativa, devido a moradora indagá-los. Diversos
moradores vieram até esta Vereadora pedindo para que se tome providências com
relação ao exposto. 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, para que se digne solicitar do setor competente, a fiscalização municipal
em restaurantes, bares e lanchonetes de nossa cidade, a fim de verificar alvarás de
funcionamento e higienização do local. Por fim, comentou brevemente sobre a
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necessidade de a Prefeitura Municipal de Bananal realizar a fiscalização do trânsito no
Município, tendo em vista que há um grande número de veículos estacionados em locais
proibidos e em esquinas da cidade. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
agradeceu a Prefeitura Municipal de Bananal pela reforma do calçamento da Rua Álvaro
Moreira Ramos. Em seguida, agradeceu também a Prefeitura Municipal de Bananal pelo
corte de uma árvore seca na Praça Dona Domiciana. Disse que os aparelhos da
Academia ao Ar Live localizada na Praça Dona Domiciana estão danificados, devido à
falta de uma grade ou tela de proteção, que já havia solicitado a instalação desta grade ou
tela de proteção anteriormente, mas não foi atendido pelo Poder Executivo. Disse que as
indicações apresentadas à Prefeitura Municipal de Bananal solicitando limpeza no Morro
do Bruno foram atendidas e que na parte asfáltica da estrada rural do Turvo, nas laterais
já está sendo roçado o mato, mas é necessária a retirada dos entulhos e restos. Em
seguida, comentou sobre a necessidade de melhorias nas estradas rurais do Município,
principalmente na estrada rural do Turvo e do Rodriguinho. Disse, ainda, que concorda
com a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa sobre a necessidade de se fiscalizar o
trânsito municipal, que a Prefeitura deveria implantar o talonário de aplicação de multas,
conforme já indicou à Prefeitura Municipal através de indicação apresentada
anteriormente. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
na próxima Sessão Ordinária desta Casa apresentará requerimento à empresa Sabesp
solicitando informações sobre a fiscalização dos trabalhos realizados pelas empreiteiras
da Sabesp, tendo em vista que a mesmas realizam reparos nas redes de água e de
esgoto e ao recolocarem os bloquetes nas ruas, não respeitam o nivelamento e a posição
correta dos bloquetes. Disse, ainda, que no mês de março do corrente ano fez um
requerimento à empresa Sabesp solicitando informações sobre a instalação de rede de
esgoto na parte alta do Bairro da Palha, mas até o momento não recebeu nenhuma
resposta. Em seguida, disse que na ponte do Zezão, havia um limitador de altura para
evitar que caminhões trafegassem pelo local e que atualmente não há mais esse limitador
de altura, e que foi informado pela Prefeitura Municipal de Bananal que não será
comprado um novo limitador de altura, por falta dinheiro. Por fim, disse que o DER
respondeu a um requerimento enviado anteriormente, onde foram solicitadas melhorias
na sinalização da Rodovia estadual SP-247, sendo informado na resposta que já existe
previsão na programação do referido órgão quanto às medidas solicitadas de melhorias
na sinalização da rodovia. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho 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 paralisação do “projeto ação jovem” e do “projeto mulheres atuando”, antes
denominado “SOS mulher”, ambos através do CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social). Diversos jovens e mulheres vieram até este Vereador indagar sobre a
paralização dos projetos. Por qual motivo estes projetos foram paralisados? Logo após,
disse que apresentou uma Moção de Aplausos aos munícipes Sérgio Luiz (Serginho) e
Aline Mariano do Rosário, pela iniciativa voluntária na montagem de um grupo de dança
na comunidade do bairro Boa Esperança. Além da iniciativa da dança em si, Sérgio e
Aline formaram um mutirão com a ajuda de alguns dos alunos e realizaram serviços de
limpeza e pintura no antigo posto de saúde do PSF do bairro, local onde o grupo se reúne
de segunda a quinta-feira sempre no horário de 19:30h. Deixo registrado ainda o apoio da
Prefeitura Municipal de Bananal que disponibilizou além do local, a tinta para que fosse
feita a pintura. O grupo de dança recebeu o nome de “Dança Fashion”, e envolve crianças
e adolescentes em sua grande maioria do próprio bairro. O grupo já conta com a
participação de 30 integrantes, que estão descobrindo na dança um meio saudável de se
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divertirem. O grupo está tão envolvido e focado que irão se apresentar em festejos no
bairro, e já estão se programando para realizar apresentações também em outras festas
de nossa cidade. Parabéns ao Sérgio e Aline por envolverem desta forma essas crianças
e adolescentes, pois a dança é disciplina, arte e cultura. Que se dê ciência do inteiro teor
desta aos homenageados. Em seguida, disse que apresentou uma “Moção de Pesar” pelo
falecimento da Sra. Cacilda Floriano Andrade, ocorrido ontem, dia 18 de maio. Foi com
bastante pesar que recebi a triste notícia da morte da Sra. Cacilda, 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. Que nosso Criador conforte todos vocês familiares,
pela perda da Sra. Cacilda, uma mulher batalhadora e de fibra, que deixou a seus
familiares inúmeros motivos de orgulho. 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. Logo após, parabenizou o Vereador Osvaldo Ferreira
pela apresentação do requerimento em que solicita do Banco Santander, nos termos
regimentais, solução pela demora no atendimento aos seus clientes na agência número
0515, em Bananal- SP. Parabenizou, também, a vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa pelo evento realizado na Praça Rubião Júnior, com a apresentação de grupos de
congada e de jongo, do Município de Guaratinguetá e Grupo Afro Cultural do Município de
Aparecida, em comemoração ao Dia da Abolição da Escravatura. Disse que no próximo
dia 22 de maio serão realizadas as provas do concurso público da Prefeitura Municipal de
Bananal, que os candidatos devem imprimir o cartão de informações sobre a prova.
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 constou: Projeto de Decreto Legislativo nº 01, de 25 de
fevereiro de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal
ao Sr. Luiz Cláudio Gonçalves de Assunção”, de autoria do vereador Luiz Cosme Martins
de Souza; Projeto de Decreto Legislativo nº 02, de 25 de fevereiro de 2016 – “Dispõe
sobre a concessão de Título de Cidadão Bananalense ao Sr. Dr. João Paulo de Oliveira
Abreu”, de autoria do vereador Luiz Cosme Martins de Souza; Projeto de Decreto
Legislativo nº 03, de 07 de abril de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Bananalense ao Sr. Luiz Carlos Mota”, de autoria da vereadora Hercília de Jesus
Ramos de Andrade; Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 18 de abril de 2016 –
“Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Geraldo
Lopes do Amaral”, de autoria da vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade. Ato
contínuo, o Presidente colocou em votação o requerimento de urgência especial
apresentado para a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 07, de 05 de maio de
2016 - “Dispõe sobre o reajuste do valor do auxílio alimentação concedido aos servidores
da Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal, e dá outras providências”, sendo
este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeada a vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves como Relatora Especial deste Projeto que entrou na
Pauta como urgência especial, sendo suspensa a Sessão Ordinária por 10 (dez) minutos
para a emissão de Parecer pela Relatora Especial. Retomando a Sessão, solicitou e fez
uso da palavra a Relatora Especial, vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, que disse
que o Projeto de Lei em tela atende à Constitucionalidade formal e material, razão pela
qual é favorável à aprovação do mesmo, deixando a análise do mérito aos nobres Edis.
Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 07, de 05 de maio de 2016 - “Dispõe sobre o
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reajuste do valor do auxílio alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal, e dá outras providências”, solicitou e fez uso da
palavra: Vereador Luiz Maurício Coutinho disse que este Projeto está dentro da
legalidade, que atende a previsão orçamentária feita pela Contadora da Câmara e que,
por isso, é favorável à aprovação do Projeto de Lei. Com a palavra Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves disse que é favorável à aprovação do Projeto de Lei, tendo em
vista que o mesmo encontra amparo legal. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 07,
de 05 de maio de 2016, foi o mesmo APROVADO por unanimidade. Colocados em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 01, de 25 de fevereiro de 2016 – “Dispõe
sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Luiz Cláudio
Gonçalves de Assunção”, de autoria do vereador Luiz Cosme Martins de Souza e o
Projeto de Decreto Legislativo nº 02, de 25 de fevereiro de 2016 – “Dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadão Bananalense ao Sr. Dr. João Paulo de Oliveira Abreu”,
de autoria do vereador Luiz Cosme Martins de Souza, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza leu as justificativas dos Projetos apresentados,
de sua autoria, e pediu aos demais vereadores a aprovação dos mesmos. Com a palavra
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins
de Souza pela apresentação dos Projetos de Decreto Legislativo, disse que trabalhou na
Prefeitura Municipal de Bananal com o Sr. Luiz Cláudio Gonçalves de Assunção,
conhecido popularmente como “Banha”, que é pessoa envolvida com a música na cidade.
Disse que o Sr. Dr. João Paulo de Oliveira Abreu é um Delegado atuante, que vem
realizando um ótimo trabalho no Município de Bananal. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela apresentação dos
Projetos de Decreto Legislativo, disse que também já trabalhou na Prefeitura Municipal de
Bananal com o Sr. Luiz Cláudio Gonçalves de Assunção, conhecido popularmente como
“Banha”. Em seguida, teceu breves comentários e elogios ao Sr. Dr. João Paulo de
Oliveira Abreu. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela apresentação dos Projetos de
Decreto Legislativo e fez breves elogios aos agraciados, Sr. Luiz Cláudio Gonçalves de
Assunção e Sr. Dr. João Paulo de Oliveira Abreu. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela
apresentação dos Projetos de Decreto Legislativo, parabenizou também os agraciados,
Sr. Luiz Cláudio Gonçalves de Assunção e Sr. Dr. João Paulo de Oliveira Abreu, aos
quais fez elogios, destacando a atuação deles no Município de Bananal. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
pela apresentação dos Projetos de Decreto Legislativo e fez breves elogios aos
agraciados, Sr. Luiz Cláudio Gonçalves de Assunção e Sr. Dr. João Paulo de Oliveira
Abreu. Colocados em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 01, de 25 de fevereiro
de 2016 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 02, de 25 de fevereiro de 2016, foram os
mesmos APROVADOS por unanimidade. Colocados em discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 03, de 07 de abril de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Bananalense ao Sr. Luiz Carlos Mota”, de autoria da vereadora Hercília de Jesus
Ramos de Andrade e o Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 18 de abril de 2016 –
“Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Geraldo
Lopes do Amaral”, de autoria da vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade, solicitou
e fez uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves leu as justificativas dos
Projetos em discussão, a pedido da autora Vereadora Hercília de Jesus Ramos de
Andrade, tecendo breves comentários sobre os agraciados. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira parabenizou a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela
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apresentação dos Projetos de Decreto Legislativo e fez breves elogios ao agraciado Sr.
Geraldo Lopes do Amaral, destacando que conhece todos seus filhos e que é merecedor
desta homenagem. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
parabenizou a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela apresentação dos
Projetos de Decreto Legislativo e elogiou os agraciados, Sr. Geraldo Lopes do Amaral e
Sr. Luiz Carlos Mota. Com a palavra Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade
teceu breves comentários sobre os agraciados, destacando que o Sr. Luiz Carlos Mota,
apesar de não ser muito conhecido em Bananal, é pessoa do bem, que ajudará bastante
o Município. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou
a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela apresentação dos Projetos de
Decreto Legislativo e elogiou os agraciados, Sr. Geraldo Lopes do Amaral e Sr. Luiz
Carlos Mota. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou a
Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela apresentação dos Projetos de
Decreto Legislativo e fez rápidos comentários sobre os agraciados. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou a Vereadora Hercília de Jesus Ramos de
Andrade pela apresentação dos Projetos de Decreto Legislativo e teceu breves
comentários sobre os agraciados, Sr. Geraldo Lopes do Amaral e Sr. Luiz Carlos Mota.
Colocados em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 03, de 07 de abril de 2016 e o
Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 18 de abril de 2016, foram os mesmos
APROVADOS por unanimidade. 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 apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na av. João Godoy
de Macedo, precisamente antes da Igreja Presbiteriana (sentido B. Mansa – Bananal),
tendo em vista a velocidade elevada que impõem alguns motoristas em seus veículos,
colocando em risco a integridade física dos moradores e pedestres, levando em conta o
grande número de pessoas que caminham no local, especialmente crianças e idosos. A
instalação do redutor de velocidade também iria facilitar a manobra de retorno na avenida,
para os motoristas que retornam ao centro da cidade. Em seguida, disse que apresentou
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
instalar mais luminárias e substituir eventuais lâmpadas queimadas na praça Rubião
Júnior, pois a mesma está às escuras, e que no dia da apresentação de Congada e
Jongo, a referida Praça estava muito escura e que espera que a Prefeitura Municipal de
Bananal possa resolver este problema. Logo após, disse que a Prefeitura Municipal de
Bananal já iniciou o serviço de limpeza nos Bairros Morro do Bruno e Jalém e também a
poda das pequenas árvores localizadas no canteiro em frente à Unidade Mista de Saúde.
Em seguida, parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela instalação de placas de
estacionamento para idosos e deficientes, nas ruas do Município. Disse que há muito o
que se melhorar na cidade, muitas coisas ainda precisam ser feitas, como iluminação
pública, segurança, etc, para que Bananal continue sendo Estância Turística e não perca
o repasse de recursos do DADE, cumprindo sempre o disposto no Plano Diretor. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que o evento de apresentação
de Congada e de Jongo, realizado no último fim de semana no Município, foi bem
divulgado, no site oficial da Prefeitura Municipal de Bananal, mas infelizmente poucas
pessoas compareceram. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
a calçada da Delegacia, nesta obra que está sendo realizada, está correta, dentro dos
padrões previstos no projeto. Disse que concorda com as palavras ditas pela vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa com relação à necessidade de se reformar o bueiro
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localizado em frente à Padaria do Jorginho, pois a grade está solta, fazendo muito barulho
quando os veículos passam pelo local. Em seguida, disse que em breve será instalado
um quebra molas em frente à Unidade Mista de Saúde, local onde já ocorreram vários
acidentes devido à velocidade dos veículos. Logo após, comentou que existe a
necessidade de se instalar placas nas ruas do Município regulamentando o
estacionamento de veículos e as faixas amarelas. Em seguida, comentou que no próximo
domingo serão realizadas as provas do concurso público da Prefeitura Municipal de
Bananal. Disse que a Praça São Pedro, localizada no Bairro Vila Bom Jardim, está
escura, horrorosa, necessitando urgente de troca de lâmpadas. Por fim, comentou sobre
os bueiros da cidade, que vários deles estão entupidos, necessitando de atenção
especial. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira teceu breves comentários sobre a
atual situação política do país e disse que espera que o Senado vote favorável ao
Processo de impeachment da Presidente da República. Com a palavra vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que concorda com os vereadores Luiz Cosme
Martins de Souza, Lúcia Helena Nader Gonçalves e Maria Aparecida Souza da Costa
sobre a necessidade de se realizar melhorias no trânsito do município de Bananal,
inclusive a municipalização do trânsito. Disse que infelizmente falta diálogo entre a
Prefeitura e a Câmara Municipal de Bananal em questões como essas relativas ao
trânsito. Em seguida, disse que a cidade está muito suja, necessitando urgente de
serviços de limpeza. Comentou que muitos de seus requerimentos, dentre eles aqueles
solicitando limpeza nas ruas e Praças do Município, não são atendidos ou respondidos de
forma satisfatória. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou os garis
do Município de Bananal pelo dia dos garis, comemorado no último dia 16 de maio do
corrente ano. Disse que o evento realizado no último fim de semana, na Praça Rubião
Junior, de apresentação de Congada e de Jongo, foi divulgado no site da Prefeitura
Municipal de Bananal, que foi um evento muito bonito, mas infelizmente com pouco
público. Em seguida, disse que nos dias 15, 16 e 17 de julho será realizada a Festa
Julhina da Palha e que no próximo domingo será realizada uma feijoada beneficente para
arrecadar recursos para a Festa Julhina da Palha. Logo após, disse que no último dia 09
do corrente mês, foi realizada a aula inaugural da Universidade Uniararas, através do
Convênio realizado com Município de Bananal, mas infelizmente o convite chegou a esta
Casa em cima da hora e alguns vereadores não puderam comparecer. Por fim, disse que
no próximo dia 23 de maio, às 18h00min, no Plenário desta Casa, será realizada a
Audiência Pública para a discussão do Projeto de Lei nº 06/2016, de autoria do Chefe do
Poder Executivo, que “estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei
Orçamentária do Município para o exercício de 2017 e dá outras providências.” Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 02 (dois) de junho 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, 19 de maio de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho
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