Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 28 - 2016

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2016. No dia dois do mês de junho de dois mil e
dezesseis (02/06/2016), 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 Oitava 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), Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário) e 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 JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES DE
OLIVEIRA: Requerimento n.º 086/2016= requer da SABESP, informações quanto a
instalação do sistema de esgoto no bairro das Formigas; Moção n.º 105/2016= de
aplausos e agradecimento, a ex-funcionária da Prefeitura Municipal de Bananal, Josiane
Maria Couto, que trabalhou incansavelmente para a implantação da coleta seletiva em
Bananal; Indicação n.º 103/2016= solicita instalação de luminária na Vila São Bom Jesus;
VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 087/2016= requer
do Deputado Estadual Cel. Camilo, disponibilização de recursos financeiros visando à
elaboração do “Memorial Carlos Cheminand”; Requerimento n.º 088/2016= requer do
Deputado Federal Guilherme Mussi, disponibilização de recursos financeiros visando a
implantação de energia solar para a iluminação pública na praça Rubião Júnior em
Bananal-SP; Requerimento n.º 089/2016= requer da VIVO, implantação da unificação do
DDD 12 nos 43 municípios que utilizam o referido código; Requerimento n.º 090/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, para que se digne solicitar da ELEKTRO,
instalação de baixa tensão na rua Geraldo Fernandes, na Vila Bom Jardim e em alguns
locais de Rancho Grande; Indicação n.º 102/2016= solicita serviços de limpeza e
manutenção no bairro Chico Leme; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO:
Requerimento n.º 091/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações
quanto aos pontos de táxi no município de Bananal; Requerimento n.º 092/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto aos gastos da mesma com a
oficina Dudacar, em Barra Mansa-RJ; Requerimento n.º 093/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, cópia da planta e memorial descritivo da obra da creche escola;
Indicação n.º 105/2016= solicita instalação de guard rail na rua João Cândido da Silva,
Morro da Caixa d’água; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES:
Requerimento n.º 094/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações com
relação à condução do aluno Patrick Henrique da Silva, estudante do curso técnico de
química, no colégio Barbará; Requerimento n.º 095/2016= requer da Prefeitura Municipal
de Bananal, informações quanto a prestação de serviços da O.S. IVS a Prefeitura
Municipal de Bananal; Requerimento n.º 096/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, informações quanto a prestação de serviços da empresa Endijá Transportes
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Ltda. a Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.º 097/2016= requer da
Secretaria Municipal de Educação, informações quanto a creche municipal Dr. Ubaldo de
Abreu Campanário e seus funcionários; Moção n.º 097/2016= de aplausos e
congratulações, a Ilma. Sra. Marlena Corrêa, pelos relevantes serviços prestados a
comunidade bananalense; Moção n.º 098/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Agenor
Carlos Sciotta Reis; Indicação n.º 106/2016= solicita serviços de reparos nas cabeceiras
da ponte José Rodrigues Leite Primo e em ponto de ônibus localizado na Vila Bom
Jardim; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 099/2016= de aplausos, a
Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de Saúde, pela organização do
“mutirão de cirurgia vascular”, de média complexidade, realizada pela primeira vez em
nosso município na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos; Moção n.º
100/2016= de aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, pela realização do Campeonato Amador de Futebol de Bananal, que
deu inicio no último domingo, dia 29 de maio; Moção n.º 101/2016= de aplausos e
agradecimento, aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bananal, que ficaram
responsáveis pela limpeza das ruas do centro histórico de Bananal após a tradicional
procissão de Corpus Christi em 26/05/2016; Moção n.º 102/2016= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Benedita da Conceição Ferreira; VEREADOR ÁLVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Moção n.º 103/2016= de aplausos e agradecimento, a toda equipe
da Polícia Civil de Bananal, pelas diversas blitz realizadas frequentemente nos bairros de
Bananal e em pontos estratégicos nas rodovias que dão acesso ao nosso município;
Moção n.º 104/2016= de aplausos, ao Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano e ao Pe.
Anderson Luis Souza, pela celebração do Corpus Christi em nossa cidade no dia
26/05/2016; Indicação n.º 104/2016= solicita serviços de tapa-buracos na av. João
Barbosa de Camargo. 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 Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações com relação a condução do aluno
Patrick Henrique da Silva, o qual estuda no Colégio Barbará, no curso técnico de
Química, em Barra Mansa-RJ. O referido aluno utiliza o ônibus escolar da Faculdade
diariamente, no entanto para embarcar no mesmo, necessita que outro veículo da
Prefeitura o apanhe em casa, no km 7,5 da Estrada Municipal da Bela Vista. Mesmo
diante das dificuldades de se residir em zona rural, Patrick tem uma dedicação extrema
aos estudos, mas está ficando cada vez mais desmotivado devido à condução da
Prefeitura, que o apanha um dia, depois fica 2, 3 dias sem aparecer, e com isso está
prestes a ser reprovado por falta no atual semestre. 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 informações quanto a
prestação de serviços da O.S. (Organização Social) IVS (Instituto Vale Saúde) a
Prefeitura Municipal de Bananal, na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos.
Solicito relação nominal dos membros e cargos que ocupam na Diretoria da O.S. IVS.
Solicito relação nominal da Comissão da Saúde que realiza a fiscalização da referida O.S.
Solicito relação dos profissionais que trabalham na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid
França Santos, mas recebem pela O.S. IVS, discriminando sua função, carga horária e
salário. Solicito relação dos serviços prestados a Unidade Mista de Saúde Mons. Cid
França Santos em Bananal-SP. Solicito por fim, cópia do contrato firmado entre a O.S.
IVS e a Prefeitura Municipal de Bananal. Logo após, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
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Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações quanto a prestação
de serviços da Empresa Endija Transportes Ltda a Prefeitura Municipal de Bananal.
Solicito relação nominal dos membros e cargos que ocupam na Diretoria da Endija
Transportes Ltda. Solicito relação nominal dos funcionários da empresa que trabalham no
transporte escolar do município de Bananal, discriminando função, carga horária e salário.
Solicito relação das linhas percorridas, discriminando para cada uma delas, veículo
(marca e modelo), dia, horário, distância da locomoção e funcionário (motorista)
responsável por cada trajeto. Solicito por fim, cópia do contrato firmado entre a empresa e
a Prefeitura Municipal de Bananal. Em seguida, disse que apresentou um requerimento
em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Ruth Valentim Nogueira
Cobra, DD. Secretária Municipal de Educação, solicitando o que segue abaixo: tendo em
vista ter sido por diversas vezes procurada por funcionários da Creche Municipal Dr.
Ubaldo de Abreu Campanário que buscavam expor determinadas situações que vem
ocorrendo em seu meio de trabalho, venho por meio deste solicitar esclarecimentos de
forma a tornar transparentes essas situações, elucidando por inteiro o assunto
incontroverso. Em relação aos funcionários que trabalham junto a Creche Municipal Dr.
Ubaldo de Abreu Campanário que ultrapassaram seu período concessório de férias sem
gozar das mesmas, inclusive incidindo na multa do Art. 137 da CLT: a) Qual
foi
o
motivo da não concessão das férias aos funcionários da creche? b)
quando
serão
concedidas as férias dos referidos funcionários? 2- Em
relação
ao
quadro
de
funcionários da Creche: a) A Creche possui quantos funcionários? Especifique por favor
também o nome e a função de cada um deles? 3- Em relação ao número de funcionários:
a) O mesmo é satisfatório para atender o número de crianças que estão matriculadas na
Creche? b) O número atende o mínimo preceituado em Lei, tendo em vista o número de
crianças matriculadas na Creche? c) Qual o número de crianças atendidas pela Creche
atualmente? Em seguida, disse que recebeu resposta de um requerimento enviado à
Policia Civil, Militar e Rodoviária, que as modificações solicitadas irão acontecer em
breve, para melhorar Bananal, e que fica feliz por estas mudanças que ocorrerão. Disse,
ainda, que recentemente fez requerimento solicitando informações sobre o aterro sanitário
do Turvo, que a resposta recebida não foi satisfatória. Disse que o lixo reciclável está
sendo mandado para Barra Mansa e questionou para que local? Houve licitação? De que
forma e qual empresa está sendo paga por isso? Disse que várias placas de trânsito
estão sendo mudadas e que há lei de transito municipal que regula o trânsito, por isso não
pode haver essas mudanças de placas, deve-se obedecer a lei. 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 informações quanto aos pontos de táxi no município de
Bananal. Por que os taxistas de Bananal não permanecem em seus devidos pontos?
Quem fiscaliza essa situação? Um determinado taxista pode estacionar no ponto que
quiser? Caso positivo, qual Lei ou Resolução ampara tal situação? 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 informações
quanto aos gastos da Prefeitura Municipal de Bananal com a Oficina Mecânica Dudacar,
no município de Barra Mansa-RJ, mediante notas fiscais, comprovantes de pagamentos e
notas de empenho. Solicito cópia do processo licitatório onde consta a oficina como
vencedora do certame licitatório, e quanto aos serviços da mesma, requeiro as copias das
notas fiscais, constando a discriminação dos serviços realizados, compreendidos desde o
ano de 2013 até os dias atuais, mês a mês, e por fim comprovantes de pagamentos e
notas de empenho. E para evitar gastos com papel e xerocópias, disponibilizo meu
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endereço eletrônico para que tal resposta seja encaminhada: erikaaffonso@gmail.com.
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 cópia da Planta e Memorial Descritivo assinado pelo engenheiro
responsável pela obra da Creche Escola. Lembrando que tal pedido já foi solicitado em
Requerimento n.º 019/2016, datado de 18 de fevereiro de 2016, e que até o momento não
me enviaram a referida cópia. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiada a Ilma. Sra. Dra. Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional
Da Vivo (Telefônica) em Santos-SP, para a necessidade de se implantar a unificação do
DDD 12 nos 43 municípios que utilizam o referido código, dentre eles, cidades do Vale
Histórico como Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Areias e Silveiras. A unificação
que já é objeto de estudo na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), visa o fim
do pagamento das ligações interurbanas entre as cidades da região que utilizam o código
12, tornando-as com custo local para os consumidores. Está unificação já é conhecida em
outras regiões e em outros estados do Brasil. Logo após, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Cel.
Alvaro Batista Camilo, DD. Deputado Estadual, para a possibilidade de se disponibilizar
recursos financeiros visando à elaboração do “Memorial Carlos Cheminand” no Centro
Cultural Carlos Cheminand, localizado a rua Manoel de Aguiar, 38, no centro histórico de
Bananal-SP. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Guilherme Mussi Ferreira, DD. Deputado
Federal, para a possibilidade de se disponibilizar recursos financeiros visando à
implantação de energia solar para a alimentação da iluminação pública na Praça Rubião
Júnior no centro histórico da cidade de Bananal-SP. A iluminação pública através de
energia solar gera pouca manutenção, permanecendo por anos e décadas sem custos ao
erário, e isso é positivo, levando em conta seu custo inicial de instalação. 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, para que se
digne solicitar da Empresa Elektro, instalação de baixa tensão na rua Geraldo Fernandes,
na Vila Bom Jardim, iniciando na quadra até a entrada do Clube Campestre, visando
desta forma a instalação de 6 (seis) luminárias. No mesmo teor acima, solicito também a
instalação de baixa tensão em Rancho Grande, na avenida Vicente de Paula Almeida, no
loteamento do Rancho Grande e nas ruas Aníbal Guimarães e Luis Manoel de Araújo. Em
seguida, disse que apresentou uma indicação a Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade urgente de se realizar serviços de limpeza e manutenção
no bairro Chico Leme. A referida localidade está com muita sujeira, mato alto e com as
caneletas de águas pluviais obstruídas. Em seguida, parabenizou a Secretária Municipal
de Saúde pela reativação do Centro Cirúrgico, parabenizou a Policia Civil de Bananal pela
elucidação de mais um crime no Município, um ato de vandalismo ao patrimônio público,
identificando os adolescentes autores do crime. Logo após, solicitou da Prefeitura
Municipal de Bananal o nivelamento dos paralelos da Vila Bom Jardim, da Igreja até o
Fecha Porta e parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela instalação de quebra
mola em frente à Unidade Mista de Saúde. Com a palavra vereador José 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, solicitando informações quanto a instalação do sistema de esgoto no bairro
das Formigas. As casas que estão localizadas a av. Prefeito Washington L. C. Bruno
desde o final do CDHU até o antigo Hotel Casa Grande não estão ligadas na rede da
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Sabesp, portanto é urgente a realização dessa obra. Em seguida, disse que apresentou
uma Moção de Aplausos e Agradecimento à ex-funcionária da Prefeitura Municipal de
Bananal Josiane Maria Couto, que trabalhou incansavelmente para a implantação da
coleta seletiva em Bananal e que hoje é uma realidade. Nas comemorações da semana
do meio ambiente não poderíamos esquecer-nos de você Josi, que tanto contribuiu para a
melhora da qualidade de vida e do meio ambiente de Bananal. Tenha a certeza de que a
sua passagem pela Secretaria do Meio Ambiente deixou a sua marca de profissionalismo
e dedicação nos vários trabalhos que ali desenvolveu em prol do meio ambiente. Em
seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se instalar luminária na Vila São Bom Jesus, na altura
da residência número 12, pois a escuridão vem causando sérios transtornos aos
moradores locais. Logo após, teceu breves comentários sobre respostas recebidas de
requerimentos apresentados em outras Sessões desta Casa. Disse que participou de uma
reunião no Centro Cultural para a discussão da criação do Conselho do Idoso, reunião
feita pelo Presidente da Casa dos Conselhos, Sr. Rogério, do Município de Cruzeiro. Com
a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou a Secretária Municipal
de Saúde pela organização e realização do “mutirão de cirurgia vascular”, de média
complexidade, realizada pela primeira vez em nosso município na Unidade Mista de
Saúde Mons. Cid França Santos. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
disse que apresentou uma Moção De Aplausos ao Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano E
ao PE. Anderson Luis Souza, pela celebração do Corpus Christi em nossa cidade no dia
26 de maio do corrente ano. A festa litúrgica de Corpus Christi, já inserida na tradição de
nossa cidade, atraiu, novamente muitos fiéis de outras comunidades, não apenas, pela
beleza dos tapetes ornamentais que foram estendidos pelas ruas, mas também, pela
beleza das cerimônias religiosas, muito bem conduzidas pelo Pároco desta comunidade,
Pe. Tiago e auxiliado pelo Pe. Anderson. Admiramos muito a maneira de atuar destes
dois sacerdotes. A caminhada que eles vêm realizando e a dedicação com que a fazem,
acreditando nas pessoas e acreditando que tudo se torna possível quando existe boa
vontade e cooperação, merecem o nosso aplauso e a nossa admiração. Em seguida,
disse que apresentou uma Moção De Aplausos E Agradecimento À Toda Equipe Da
Polícia Civil De Bananal, pelas diversas blitz realizadas frequentemente nos bairros de
Bananal e em pontos estratégicos nas rodovias que dão acesso ao nosso município.
Muitos munícipes vieram até este Vereador elogiar o trabalho que vem sendo realizado
pelo Comando da Polícia Civil de Bananal, inclusive o Sr. Celso Sales de Lima, o
Celsinho que muitas vezes já encontrou com policiais civis realizando operações em
diversos locais da cidade. Essas blitz são de suma importância, pois inibe a entrada de
infratores em nossa cidade, levando em conta que fazemos divisa com outro estado.
Graças ao belíssimo trabalho realizado pela polícia civil, diversas operações pretéritas
tiveram sucesso, como investigação e prisão de assaltantes a mão armada, combate ao
tráfico de drogas e entorpecentes, além do trabalho preventivo em eventos festivos em
nossa cidade. Parabéns! A nossa população agradece o empenho policial. 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. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviços de tapa-buracos na avenida João Barbosa de
Camargo, no bairro Vila Bom Jardim, nas proximidades da Chácara Santa Inês, logo após
a Praça Nossa Senhora Aparecida 70 metros aproximadamente. Os buracos causam
sérios transtornos aos usuários da avenida, ainda mais onde estão localizados, próximos
a uma curva acentuada. Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela instalação
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de quebra mola em frente à Unidade Mista de Saúde e solicitou providências da Prefeitura
Municipal de Bananal com relação à cabeceira da ponte do Zezão, que está necessitando
de reformas. Parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela
apresentação da Moção De Aplausos E Agradecimento à ex-funcionária da Prefeitura
Municipal de Bananal Josiane Maria Couto, que trabalhou incansavelmente para a
implantação da coleta seletiva em Bananal e que hoje é uma realidade. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que tem apresentado poucos requerimentos, pois
acredita que a Prefeita Municipal nem lê essas proposições. Em seguida, teceu breves
comentários sobre a atual situação do Município de Bananal, ressaltando a falta de
informações prestadas pelo IVS, a falta de remédios na saúde pública, a dívida que a
Prefeitura Municipal herdou das gestões anteriores e a população que paga por tudo isso.
Disse que a Prefeitura Municipal de Bananal finalmente resolveu o problema da ponte dos
campinhos, mas que sente desânimo em relação às ações do Poder Executivo.
Parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pelos comentários feitos em
relação à ex-Secretária Municipal, Srª Marlene. Com a palavra Vereadora Hercília de
Jesus Ramos de Andrade disse que existe a necessidade de a Prefeitura Municipal de
Bananal tomar providencias em relação ao buraco próximo à casa do Sr. Lulu, a troca de
lâmpadas na Praça São Pedro, na Vila Bom Jardim, a retomada das obras no calçamento
do Bairro Fecha Porta e a limpeza de bueiros no Morro do Bruno. Com a palavra vereador
Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma Moção De Aplausos à Prefeitura
Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pela realização do
Campeonato Amador de Futebol de Bananal, que deu início no último domingo, dia 29 de
maio. O fato de existirem milhões de adeptos, simpatizantes e praticantes à volta do
futebol, faz com que esta modalidade desportiva tenha a influência que possui em nosso
país. Em nossa cidade isso também não é diferente e há anos, diversos times tradicionais
em nosso município aguardam ansiosos para o início dos jogos. Diante disso quero
agradecer a Excelentíssima Prefeita Municipal e ao Secretário de Esportes, que mesmo
diante das dificuldades, não mediram esforços para que o Campeonato acontecesse.
Aproveito ainda a oportunidade e desejo boa sorte a todos os times envolvidos no
campeonato. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra. Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal e ao Ilmo. Sr. Paulo Dayvison Nunes Rosa, DD.
Secretário Municipal de Esportes e Lazer, estendendo-se a toda sua equipe. Em seguida,
parabenizou a Policia Civil de Bananal pela elucidação de mais um crime no Município,
um ato de vandalismo ao patrimônio público, identificando os adolescentes autores do
crime. Logo após, disse que apresentou uma Moção De Aplausos à Prefeitura Municipal
de Bananal e a Secretaria Municipal de Saúde, pela organização do “mutirão de cirurgia
vascular”, de média complexidade, realizada pela primeira vez em nosso município na
Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos. Esta Casa Legislativa parabeniza e
aplaude a Excelentíssima Prefeita Municipal, a Secretária Municipal de Saúde, toda
equipe da Unidade de Saúde envolvida, a O.S. I.V.S. (Instituto Vale Saúde) e a equipe do
Dr. Gilberto Soutello (Angiologia e Cirurgia Vascular), que fizeram com que este tão
sonhado e aguardado projeto se tornasse realidade hoje em nosso município,
beneficiando diversos pacientes. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra.
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal e a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira
Carvalho Bruno, DD. Secretária Municipal de Saúde, estendendo-se a toda equipe
envolvida. Em seguida, disse que apresentou uma Moção De Aplausos E Agradecimento
aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bananal, que ficaram responsáveis
pela limpeza das ruas do centro histórico de Bananal após a tradicional procissão de
Corpus Christi no dia 26 de maio do corrente ano. Deixo registrados meus sinceros
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aplausos e agradecimento aos funcionários que demonstraram muita agilidade e
eficiência na limpeza das ruas de nossa cidade, liberando-as em pouco tempo após a
passagem da procissão. Aproveito ainda a oportunidade para agradecer toda a
comunidade que esteve envolvida na confecção dos belíssimos tapetes, que já são
tradição em nossa querida cidade. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra.
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, para que a mesma dê
conhecimento aos funcionários homenageados. Parabenizou a Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves pelos comentários feitos em relação à ex-Secretária Municipal, Srª
Marlene. Disse que participou de uma reunião no Centro Cultural para a discussão da
criação do Conselho do Idoso, reunião feita pelo Presidente da Casa dos Conselhos, Sr.
Rogério, do Município de Cruzeiro. Disse que esteve na data de hoje com a Prefeita
Municipal e que já estão liberados os recursos para a obra de retaludamento da Vila Bom
Jardim. Disse que a indicação apresentada para o religamento de água no Postinho da
Palha foi atendida. 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 apresentou uma “Moção De
Pesar”, pelo falecimento do SR. Agenor Carlos Sciotta Reis, ocorrido recentemente. O
vazio que a ausência do Sr. Agenor 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 Sra. Maria Paulina Sciotta Reis, estendendo-se aos
filhos e demais familiares e a sua esposa Sra. Vanda Maria da Silva Reis, estendendo-se
aos filhos e demais familiares. Em seguida, parabenizou o Pe. Tiago Augusto Pereira
Vituriano e Pe. Anderson Luis Souza, pela celebração do Corpus Christi em nossa cidade
no dia 26/05/2016. Disse que visitou hoje a localidade conhecida como Rodriguinho, onde
há diversos atrativos turísticos, que o local está necessitando de melhorias pelo Poder
Executivo. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de reparos nas cabeceiras
da ponte José Rodrigues Leite Primo, localizada no início da av. Álvaro Moreira Ramos,
na Vila Bom Jardim. Já houve sérios acidentes no referido local, por isso as cabeceiras
necessitam de proteção urgente, pois da forma que estão, não oferecem segurança
alguma aos usuários da avenida. Indico ainda para a necessidade de se realizar serviços
de reparo no ponto de ônibus localizado próximo a referida ponte. Em seguida, agradeceu
ao Jurídico da Casa pelas informações prestadas e que a Comissão de Planejamento,
Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo é competente para discutir o problema do lixo da
cidade. Disse que a segurança pública no Sertão da Bocaina já melhorou um pouco, mas
é necessária a realização de Audiência Pública para a discussão da segurança pública na
cidade. Disse que infelizmente o Projeto de Capoeira durou apenas quatro meses no
Município e que participou da abertura do Campeonato Amador de Futebol de Bananal,
que deu inicio no último domingo, dia 29 de maio. Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade urgente de se instalar um guard rail na Rua João Cândido
Rua Manoel de Aguiar, n.º 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de São Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

da Silva, no “Morro da Caixa d’água”, pois existe um risco eminente de um carro se perder
na curva da rua citada causando sérios acidentes, principalmente na residência da Sra.
Madalena e demais casas abaixo, e ainda aos moradores da rua Nicanor Cândido. Disse
que a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo convocou, nos termos
regimentais, a Secretária de Saúde para prestar esclarecimentos sobre a saúde pública
do Município na presente Sessão Ordinária, mas a resposta foi negativa devido a outros
compromissos anteriormente agendados da Secretária. Disse que concorda com as
questões colocadas pela vereadora Maria Aparecida Souza da Costa e disse que a
Prefeita Municipal de Bananal recebeu, recentemente, um prêmio do Sebrae por ter
sancionado a Lei Geral do Empreendedor no Município de Bananal, ressaltando a
importância dos vereadores nessa questão. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
comentou brevemente sobre a aposentadoria do Sr. João Costinha e a falta que ele fará
na manutenção das estradas rurais. Parabenizou a Policia Civil de Bananal pela
elucidação de mais um crime no Município, um ato de vandalismo ao patrimônio público,
identificando os adolescentes autores do crime. Parabenizou a Prefeitura Municipal de
Bananal e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pela realização do Campeonato
Amador de Futebol de Bananal, que deu inicio no último domingo, dia 29 de maio. Em
seguida, teceu breves comentários sobre a necessidade de instalação de rede de água e
esgotos na localidade conhecida como Recanto Verde, onde o esgoto corre a céu aberto,
e que espera que a Prefeitura Municipal de Bananal cumpra a decisão judicial de realizar
estas obras, com o apoio da Sabesp. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa disse que recebeu resposta da Prefeitura Municipal de Bananal sobre o
requerimento apresentado solicitando informações sobre o asilo, que a resposta não foi
satisfatória. Parabenizou a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pelos comentários
feitos em relação à ex-Secretária Municipal, Srª Marlene e parabenizou o Pe. Tiago
Augusto Pereira Vituriano e Pe. Anderson Luis Souza, pela celebração do Corpus Christi
em nossa cidade no dia 26/05/2016. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes
de Oliveira teceu breves comentários sobre a Semana do Meio Ambiente e a importância
da discussão dos temas relacionados ao Meio Ambiente e que na data de amanha, será
realizado um abraço simbólico ao Rio Bananal, em mais uma comemoração relacionada à
semana do Meio Ambiente no Município de Bananal. Com a palavra vereador Luiz
Maurício Coutinho disse que apresentou uma “Moção De Pesar”, pelo falecimento da
SRA. Benedita Da Conceição Ferreira, ocorrido recentemente. Foi com bastante pesar
que recebi a triste notícia da morte da Sra. Benedita, 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. Benedita, uma mulher batalhadora e de fibra, que deixou a seus familiares inúmeros
motivos de orgulho. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas
Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Em seguida, parabenizou a
Prefeitura Municipal de Bananal pela instalação de quebra mola em frente à Unidade
Mista de Saúde. Parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela
apresentação da Moção de aplausos e agradecimento, a ex-funcionária da Prefeitura
Municipal de Bananal, Josiane Maria Couto, que trabalhou incansavelmente para a
implantação da coleta seletiva em Bananal. Logo após, comentou brevemente sobre o
evento que será realizado na data de amanha, um abraço simbólico ao Rio Bananal, em
mais uma comemoração relacionada à semana do Meio Ambiente no Município de
Bananal. Por fim, agradeceu à equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal por
atender os pedidos deste Vereador. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
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encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão
Ordinária dia 16 (dezesseis) 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, 02 de junho de
2016.
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