Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 30 - 2016

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2016. No dia quatro do mês de agosto de dois
mil e dezesseis (04/08/2016), 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 Trigésima 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 OSVALDO FERREIRA: Requerimento
n.º 103/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal informações de saldo em conta;
Moção n.º 129/2016= de aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal, pela construção de
ponte rural que dá acesso ao Sertão da Onça; Moção n.º 130/2016= de pesar, pelo
falecimento do Sr. José Miranda Filho; Indicação n.º 116/2016= solicita reconstrução de
quebra-molas na rua Presidente Washington Luiz, na altura da convergência da rua Sônia
de Oliveira; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 104/2016=
requer da Prefeitura Municipal de Bananal, relação nominal de todos os funcionários,
inclusive cargos comissionados e de confiança; Requerimento n.º 105/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, cópia de documentos que comprovem o valor repassado
mês a mês a Organização Social IVS; Requerimento n.º 106/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, relação de todos os médicos que trabalham na Unidade Mista de
Saúde Mons. Cid França Santos; Requerimento n.º 107/2016= requer da Empresa Souza
Compec Engenharia, reconstrução dos redutores de velocidade da av. João de Godoy
Macedo; Moção n.º 112/2016= de aplausos, a Empresa Souza Compec Engenharia e ao
D.E.R., pelo apoio na colocação de resíduos para atender o Condomínio Mário Covas;
Moção n.º 113/2016= de apelo, a Prefeitura Municipal de Bananal, para que mantenha os
atuais professores seletivos em suas salas de aula até o final de 2016; Moção n.º
114/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Selma Tressoldi Nogueira; Moção n.º
115/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria da Graças da Silva; VEREADOR
JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 108/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações de dois veículos van; Moção n.º
131/2016= de aplausos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela parceria na
realização do curso de condutores turísticos; Indicação n.º 119/2016= solicita instalação
de redutor de altura na ponte José Alves Neto, que dá acesso ao bairro Laranjeiras;
VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Moção n.º 116/2016= de
aplausos, ao jovem Lucas Lopes Medeiros, pela posse recente como Investigados de
Polícia Civil; Moção n.º 117/2016= de aplausos, a Secretaria Municipal de Educação e a
todas as escolas da rede municipal de ensino, pela 3.ª Semana Cultural realizada de 02 a
04 de agosto; Moção n.º 118/2016= de aplausos e congratulações, ao Reverendíssimo
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Senhor Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano, pelo seu 5.º Aniversário de Ordenação
Sacerdotal comemorado em 30/07/2016; Moção n.º 119/2016= de pesar, pelo falecimento
do Dr. Walmir Valentim Veiga; Indicação n.º 117/2016= solicita conserto de redutores de
velocidade localizados no portal da cidade; Indicação n.º 118/2016= solicita serviços de
limpeza urgente no bairro Recanto Verde; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Moção n.º 120/2016= de aplausos, a Secretaria Municipal de Educação e a todas as
escolas da rede municipal de ensino, pela 3.ª Semana Cultural realizada de 02 a 04 de
agosto; Moção n.º 121/2016= de aplausos, a Prefeitura Municipal de Bananal, a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as escolas municipais e a Igreja Adventista do
7.º Dia, pela realização do desfile cívico em comemoração aos 184 anos de Emancipação
Político Administrativo de Bananal; Moção n.º 122/2016= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Maria Angelica dos Santos Castilho Silva; Moção n.º 123/2016= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Joana D’arc da Conceição; Moção n.º 124/2016= de pesar, pelo
falecimento do Sr. José Bernardino de Carvalho; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS
DE SOUZA: Moção n.º 125/2016= de aplausos, ao Engenheiro Civil da Empresa S.O.
Pontes Terraplenagem e Construção LTDA. Sr. César Gonçalves de Oliveira, pelo apoio
na doação de material para fechar os buracos na rua Octaviano Vani, na Vila Bom Jardim;
Moção n.º 126/2016= de aplausos, aos Festeiros de rua da Festa de Sant’Ana em Rancho
Grande; Moção n.º 127/2016= de aplausos, aos Festeiros religiosos da Festa de Sant’Ana
em Rancho Grande; Moção n.º 128/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Lúcia
Fátima de Araújo; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE:
Indicação n.º 120/2016= solicita complementação de iluminação na rua Antonio Gavião,
próximo à residência do “Sr. Peloi”; Indicação n.º 121/2016= solicita recuperação do
calçamento da av. Pelegrino Sciotta, na Vila Bom Jardim; Indicação n.º 122/2016= solicita
limpeza e manutenção do Cemitério Bom Jesus; Indicação n.º 123/2016= solicita
realização de obras de contenção e recuperação de trecho da rua Arnaldo de Souza
Alves, no Niterói; Indicação n.º 124/2016= solicita pintura de sinalização horizontal em
vagas do idoso. Quando da discussão dos requerimentos e das moções apresentadas
sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma profundo sentimento
que proponho a este Egrégio Plenário, se faça constar nos Anais da Casa, “Moção de
Pesar”, pelo falecimento da Sra. Lúcia Fátima de Araújo, ocorrido recentemente. Deixo
registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela
partida da Sra. Lúcia, uma pessoa muito conhecida e querida entre todos. Sem dúvidas,
uma perda que entristece a nossa cidade. Peço a Deus que derrame sua graça para
confortá-los neste momento tão difícil e doloroso, e que nos deixe sua lembrança em
momentos felizes e alegres junto de nós. Esta homenagem que, de antemão sei contar
com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Em
seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos aos festeiros da parte religiosa
da Festa de Sant’ana em Rancho Grande. Por mais um ano presenciamos uma belíssima
festa de Sant’Ana. Isso tudo graças a pessoas que se empenham de todas as formas
para que isso aconteça. É com imenso prazer que parabenizo a Sra. Patrícia Guimarães
da Silva Machado e toda equipe de festeiros pela realização da referida festa. Que se dê
ciência do inteiro teor desta a Sra. Patrícia Guimarães da Silva. Logo após, disse que
apresentou uma Moção de Aplausos aos festeiros de rua da festa de Sant’ana em
Rancho Grande. Por mais um ano presenciamos uma belíssima festa de Sant’Ana. Isso
tudo graças a pessoas que se empenham de todas as formas para que isso aconteça. É
com imenso prazer que parabenizo o Sr. Alessandro Guimarães da Silva e toda equipe de
festeiros pela organização e realização da festa, com barracas típicas e bandas regionais.
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Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Sr. Alessandro Guimarães da Silva. Em
seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Engenheiro Civil da Empresa
S.O. Pontes Terraplenagem e Construção Ltda, senhor César Gonçalves de Oliveira, pelo
imprescindível apoio e parceria com nossa população, realizando a doação de material
para fechar os buracos na Rua Octaviano Vani, na Vila Bom Jardim. Os moradores da
localidade agradece. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que
apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do Dr. Walmir Valentim Veiga,
ocorrido recentemente. Cedo demais, partiu o Walmir. E esse partir deixou um imenso
vazio, não apenas na vida de seus familiares, mas também, na vida de todos aqueles que
com ele conviveram. Porém, a dor que esse vazio está causando, o tempo, aos poucos,
irá materializá-la em Saudade. Uma Saudade que se fará companheira a cada dia, e
continuará sempre presente em cada momento. Hoje, porém, ainda existe a dor. E diante
dela, as palavras ficam vazias e nada conseguem exprimir. Por isso, nós, que partilhamos
dessa dor e do vazio que ele deixou, queremos abraçar cada um de vocês em silencio,
mas com muito carinho, também. Esta homenagem que, de antemão sei contar com o
aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada aos familiares. Em seguida,
disse que apresentou uma Moção de Aplausos e Congratulações ao Reverendíssimo
Senhor Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano, pelo seu 5° Aniversário de Ordenação
Sacerdotal comemorado em 30 de julho de 2016. Parabéns pelo seu dia! Que ao receber
essa mensagem seu coração pulse mais forte, seus olhos brilhem e seus lábios sorriam.
Esta é minha forma mais espontânea e simples para que você faça desse dia uma data
muito importante para quem está a sua volta. Quero encher essa mensagem de flores,
sorrisos, palavras significativas ao nível da sua bondade. Quero colocar dentro desta
mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece. Que a
felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é, pois é
maravilhoso o bem que você planta ao longo do seu caminho. Tenha certeza que na vida,
no tempo e na eternidade Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar.
Logo após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos à Ilustríssima Senhora Ruth
Valentim Nogueira Cobra, DD. Secretária Municipal de Educação e a todas as escolas da
rede municipal de ensino, pela 3.ª Semana Cultural realizada do dia 02 a 04 de agosto de
2016, no Centro Cultural Carlos Cheminand. Que se dê do inteiro teor a Secretária
Municipal de Educação e as escolas: E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", E.M.E.F. "Prof.
José Luiz Ferreira Guimarães", E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. de Paula" e E.M.E.F. "Prof.ª
Zenóbia P. Ferreira", através de seus Diretores, estendendo-se desta forma aos
professores e alunos. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de limpeza urgente
no Bairro Recanto Verde, e uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se consertar os redutores de velocidade localizados no Portal da
Cidade entre as avenidas João Godoy de Macedo e Cesar Augusto Gonçalves, pois os
blocos que formavam os redutores soltaram-se. Logo após, agradeceu a todos os
envolvidos no combate ao incêndio que se iniciou próximo à entrada do Bairro da Palha,
mas devido ao empenho dos funcionários públicos Soelias e Samisom, o incêndio foi
combatido. Comentou também que esteve em São Paulo, na Sutaco e no Condephaat
conversando sobre diversos assuntos relacionados ao turismo de Bananal, a reforma da
Estação Ferroviária que pertence aos Correios, a acessibilidade da Câmara Municipal de
Bananal, reforma da Capela do Cemitério e outros. Em seguida, disse que apresentou
uma Moção de Aplausos ao Jovem Lucas Lopes Medeiros, pela posse recente como
Investigador de Polícia Civil. É dever daqueles que se encontram investidos no exercício
do Poder Público, que tem como finalidade primordial a promoção do Bem Comum,
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prestar homenagens àqueles que, em sua labuta diária e em todos os atos de sua vida,
são guiados por ideais elevados, como a dedicação ao trabalho e a família e a dignidade
da pessoa humana, ideais estes que se constituem na construção de uma sociedade mais
justa, fraterna e igualitária. Hoje Lucas, tudo o que você semeou no passado, está sendo
colhido como belos frutos em sua vida. Espero que esta seja apenas mais uma das
etapas, pois tenho a certeza de que sua dedicação, profissionalismo, perseverança e fé o
levará cada vez mais longe. 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 relação
nominal de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Bananal, inclusive cargos
comissionados e de confiança, discriminando suas devidas funções. Logo após, disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando cópia dos
documentos que comprovem o valor repassado mês a mês a Organização Social Instituto
Vale Saúde (O.S. IVS), desde a assinatura do contrato até a presente data. Disse ainda,
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando junto a
Secretaria Municipal de Saúde a relação nominal dos médicos assistidos pelos programas
federais, dos médicos pagos através da O.S. IVS e por último dos médicos efetivos,
discriminando suas respectivas especialidades e funções na Unidade Mista de Saúde
Mons. Cid França Santos. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, nos termos regimentais, seja oficiado a Empresa Souza
Compec Engenharia, solicitando a possibilidade de se refazer os redutores de velocidade
(quebra-molas) na avenida João de Godoy Macedo, os quais foram retirados devido as
obras que estão sendo executadas na SP-68. Logo em seguida, disse que apresentou
uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Selma Tressoldi Nogueira, 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. Disse, ainda,
que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Maria das Graças da
Silva, ocorrido recentemente. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Apelo à
Prefeitura Municipal de Bananal, para que mantenha os atuais professores seletivos em
suas salas de aula até o final de 2016, adiando a contratação dos novos concursados,
visando com isso à preservação dos alunos, para que não tenham prejuízos pedagógicos,
considerando que já estamos no mês de agosto, e uma mudança do profissional causaria
transtorno aos docentes. Logo após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos à
Empresa Souza Compec Engenharia e ao D.E.R., pelo imprescindível apoio na colocação
de resíduos sólidos para atender o Condomínio Mário Covas, em Bananal, beneficiando
os moradores do local.
Registro nesta Moção meus sinceros agradecimentos ao
Engenheiro Floriano, da Souza Compec, ao Eng. Antônio Moreira Júnior do D.E.R. e ao
morador do Condomínio Sr. José Luiz de Oliveira, que disponibilizou seu veículo no
transporte dos materiais. Obrigado a todos os envolvidos. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal, Excelentíssima Miriam Ferreira de Oliveira
Bruno, solicitando detalhamento contábil (débito/crédito), da conta onde está sendo
depositado o valor da Taxa de Iluminação Pública cobrada dos contribuintes na respectiva
conta de energia elétrica. O pedido se faz necessário, tendo em vista que há ainda muitos
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pontos para iluminar na cidade, situação que não estamos visualizando. Em seguida,
disse que apresentou uma indicação à Prefeitura Municipal de Bananal - SP, na pessoa
da Prefeita Municipal, Excelentíssima Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, que oficie à
empresa S. O. Pontes, responsável pelo asfaltamento da SP-68, trecho entre Bananal e
Arapeí, para que refaça com urgência o quebra-molas na Rua Presidente Washington
Luiz, na altura da convergência da Rua Sônia de Oliveira. O referido quebra-molas foi
retirado pela empresa para os trabalhos, que já foram realizados, contudo não o refez,
fato que contribui para deixar em risco as pessoas e residências da rua já mencionada. É
sabido que aquele quebra-molas faz com os veículos que chegam na cidade, diminuam a
velocidade e isso, desde que foi ali implantado, acidentes que corriqueiramente
aconteciam ali deixaram de acontecer. Não é necessário que ocorra um incidente para
que corra e refaça o quebra-molas, sendo que evitar é medida essencial. Logo após,
disse que apresentou uma Moção de Aplausos à Prefeitura Municipal, na pessoa da
Excelentíssima Prefeita Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, pelo conserto da ponte na
estrada rural que dá acesso ao Sertão da Onça, também muito utilizada pelos moradores
do Sertão Sete Espetos e Roseira. O conserto ficou a contento, digno de aplausos dos
usuários. Que se faça constar dos anais desta casa e que se notifique a aplaudida. Por
fim, disse que apresentou uma Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. José Miranda
Filho, conhecido como “Mirandinha”. Mirandinha era morador no Sertão da Bocaina,
pessoa conhecida no município pela importância que tinha como Festeiro da Festa de
Reis, que tradicionalmente ocorre anualmente no dia 06 de janeiro, membro efetivo da
tradicional Folia de Reis. Com seu empenho e dedicação, encantava a todos, não se
esquecendo ainda de que era exemplar chefe de família, deixando saudades à esposa,
filhos, filhas, muitos netos, netas e bisnetos. Tinha uma infinidade de amigos, todos com o
sentimento de que o Sertão da Bocaina perdeu muito com sua partida, restando apenas o
conforto de que sua hora chegou e que sua missão foi cumprida com dignidade. Que se
registre nos anais desta casa a presente moção e que se dê ciência à família enlutada.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que não apresentou
requerimentos, mas acredita que a Prefeitura Municipal de Bananal deveria investir mais
em prevenção, principalmente na área da saúde. Com a palavra vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal, para a necessidade de se instalar um redutor de altura na ponte José
Alves Neto (Ponte do Zezão) que dá acesso ao Bairro das Laranjeiras, pois a mesma foi
projetada exclusivamente para carros de passeios, e caminhões pequenos estão
passando por ela. Disse que esse limitador de altura já havia sido solicitado por este
vereador na Sessão Ordinária do dia 07/04/2016, mas não foi acatado o pedido pela
Prefeitura Municipal, assim como também foi solicitado à Prefeitura que tomasse as
devidas providências quanto à necessidade de reformas na Rua Arnaldo de Souza, que
também não foi acatado o pedido e a referida rua acabou desmoronando com as chuvas
que vieram em seguida. Em seguida, agradeceu à Vivo por atender sua indicação
apresentada anteriormente, e ter realizado o serviço de manutenção dos cabos
telefônicos às margens da Rodovia SP-247. Por fim, parabenizou a todos os envolvidos
na realização da 3ª Semana da Educação no Município de Bananal. Com a palavra
Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que apresentou 04 (quatro)
indicações à Prefeitura Municipal de Bananal, sendo elas: Realização de obras de
contenção e recuperação de trecho da Rua Arnaldo de Souza Alves, no Niterói; Limpeza
e manutenção do Cemitério Bom Jesus (Cemitério do Alto); Recuperação do calçamento
da Av. Pelegrino José Sciotta, na Vila Bom Jardim; Complementação de iluminação na
Rua Antônio Gavião, próximo à residência do munícipe “Peloi”. Com a palavra vereador
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Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma Moção de Aplausos à Secretaria
Municipal de Educação e as escolas: E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", E.M.E.F. "Prof.
José Luiz Ferreira Guimarães", E.M.E.I.E.F. "Joaquim F. de Paula" e E.M.E.F. "Prof.ª
Zenóbia P. Ferreira", pela realização da 3.ª Semana Cultural do dia 02 a 04 de agosto de
2016, no Centro Cultural Carlos Cheminand. Que se dê do inteiro teor a Secretaria
homenageada e a todas as escolas municipais, em nome de seus Diretores, estendendose aos coordenadores, professores, funcionários e alunos envolvidos. Em seguida, disse
que apresentou uma Moção de Aplausos à Prefeitura Municipal de Bananal, A Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, as escolas municipais e a Igreja Adventista do 7.º dia,
pela realização do desfile cívico em comemoração aos 184 anos de Emancipação Político
Administrativo de Bananal, comemorado em 10 de julho. Que se dê ciência do inteiro teor
desta a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Igreja
Adventista do 7.º Dia e as Escolas: E.M.E.F. "Prof. José Luiz Ferreira Guimarães",
E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira" e E.M.E.I.E.F.
"Joaquim F. de Paula". Logo após, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Joana D’arc da Conceição, ocorrido recentemente. Foi com bastante
pesar que recebi a triste notícia da morte da Sra. Joana, 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. Joana, uma mulher batalhadora e de fibra, que deixou a seus familiares inúmeros
motivos de orgulho. Meus sinceros sentimentos aos familiares. Em seguida, disse que
apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Maria Angélica dos Santos
Castilho Silva, ocorrido recentemente. Foi com bastante pesar que recebi a triste notícia
da morte da Sra. Maria Angélica, 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. Maria Angélica, 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. Em
seguida, disse que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do Sr. José
Bernardino de Carvalho, ocorrido recentemente. Foi com bastante pesar que recebi a
triste notícia da morte do Sr. José, 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 do Sr. José, um homem
batalhador 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 a todos os envolvidos na realização da Festa Julina da Palha, nos últimos
dias 15, 16 e 17 de julho. Parabenizou os organizadores da Festa de Santana, no Bairro
Rancho Grande. Parabenizou o Padre Tiago, o Padre Anderson e o Deputado Estadual
Padre Afonso pelo Dia do Padre comemorado na data de hoje. Parabenizou o funcionário
Soelias, da Prefeitura Municipal, pelo belo trabalho de limpeza que está sendo realizado
nos bairros da cidade, juntamente com o funcionário Samison. Disse, ainda, que o
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Lorena-SP, foi inaugurado no último dia
16/07/2016, e vai atender a pacientes de 17 municípios da região, dentre eles o município
de Bananal. Por fim, disse que a Prefeitura Municipal de Bananal está reconstruindo a
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ponta do Obelisco da Praça Rubião Júnior, que se encontrava danificado há muitos anos.
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. 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 10, de 14 de julho de 2016 – “dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial por anulação no orçamento vigente 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 é formalmente e materialmente
constitucional, conforme já indicou o Parecer Jurídico emitido pelo Consultor Jurídico
desta Casa, ficando a análise do mérito do Projeto a cargo dos nobres vereadores.
Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 10, de 14 de julho de 2016 – “dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial por anulação no orçamento vigente e dá outras
providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
disse que esteve conversando com a senhora Rosália sobre este Projeto de Lei, que são
recursos destinados ao CRAS, recursos estaduais e federais para atender a vários
projetos sociais, dentre eles o de pintura, e outros. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que este Projeto de Lei anula dotações de uma conta do orçamento e
suplementa outra, para atender situação inicialmente não prevista no orçamento público
municipal. É um Projeto de Lei constitucional, pois trata do remanejamento de recursos,
no valor de R$ 14 mil reais, de uma conta para outra, para executar projetos sociais do
CRAS. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que se trata de um
Projeto de Lei para atender a vários projetos sociais do CRAS e que tudo na área social é
bem vindo, por isso é favorável à aprovação do presente Projeto de Lei. Com a palavra
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que é favorável à aprovação do
presente Projeto de Lei, porque tudo que é voltado para a área social do Município é
muito importante. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que
concorda com o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, que também é
favorável à aprovação do presente Projeto de Lei porque tudo que é voltado para a área
social do Município é muito importante. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 10, de
14 de julho de 2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação
no orçamento vigente e dá outras providências”, foi o mesmo APROVADO 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
ficou feliz com a reforma do Obelisco, que se lembra do dia em que o mesmo foi
danificado, há muitos anos. Disse que no próximo dia 09/08/2016 será realizada
Audiência Pública que tem por finalidade proceder amplo debate e discussão sobre
assuntos relacionados ao “Termo de Parceria Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Bananal e a Organização Social Instituto Vale Saúde”. Em seguida, agradeceu ao
Deputado Estevam Galvão pelo empenho no desenvolvimento do Programa Melhor
Caminho para a Estrada do Rodriguinho e da Xandoca. Logo após, teceu breves
comentários sobre a necessidade de melhorias na Rodovia Estadual SP-68. Disse, ainda,
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que no dia 08/08/2016 estará no Município de São Paulo, juntamente com o Conselho
Municipal de Segurança de Bananal (CONSEG), na Assembleia Legislativa do Estado,
em reunião onde serão debatidos temas voltados à segurança pública de Bananal, e que
em breve também será realizada a Audiência Pública da Segurança, aqui na Câmara
Municipal de Bananal. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
em 10/08/2016 estará em reunião com o Senador José Anibal para debater e tentar
solucionar a questão da construção da pista de skate em Bananal. Disse, ainda, que no
dia 11/08/2016 estará em São José dos Campos, em reunião com assessores do
Deputado Hélio Nishimoto, para tratar de assuntos relacionados aos convênios relativos
às obras do Bairro Recanto Verde. Por fim, teceu breves comentários sobre a atual
situação política do país e sobre as eleições municipais que se aproximam. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou os funcionários municipais,
Samisom e Soelias, pelos trabalhos de limpeza que estão sendo realizados nos Bairros
do Município de Bananal. Em seguida, parabenizou a Polícia Civil de Bananal por mais
um crime elucidado no Município, com a prisão dos envolvidos. Com a palavra vereador
Álvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou os funcionários municipais, Samisom e Soelias,
pelos trabalhos de limpeza que estão sendo realizados nos Bairros do Município de
Bananal, bem como aos demais funcionários envolvidos nestes trabalhos. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou os funcionários municipais, Samisom e Soelias,
pelos trabalhos de limpeza que estão sendo realizados nos Bairros do Município de
Bananal. Em seguida, parabenizou os organizadores da Festa de Santana, no Rancho
Grande. Disse, ainda, que espera que as obras de reforma da Area de Lazer Ivani
Barbosa sejam retomadas em breve, que o problema jurídico que motivou o embargo
dessa obra seja resolvido. Comentou, em seguida, que espera que as obras de
saneamento, com a instalação de água e esgotos no Bairro Recanto verde sejam
iniciadas em breve, pois já há determinação judicial para que isso ocorra. Em seguida,
parabenizou a Polícia Civil de Bananal por mais um crime elucidado no Município, com a
prisão dos envolvidos. Por fim, parabenizou a todos os participantes da Romaria Ciclística
de Bananal ao Município de Aparecida-SP. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que acompanhou a realização da Concorrência pública nº
001/2016, no último dia 25/07/2016, realizada pela Prefeitura Municipal de Bananal,
referente ao Convênio nº 100/2016, relativo às obras de retaludamento da Avenida João
Barbosa de Camargo, na Vila Bom Jardim, que 06 (seis) empresas fizeram visita técnica,
mas apenas 04 (quatro) foram habilitadas e suas propostas serão abertas em breve.
Disse que no próximo dia 09/08/2016 será realizada Audiência Pública que tem por
finalidade proceder amplo debate e discussão sobre assuntos relacionados ao “Termo de
Parceria celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a Organização Social
Instituto Vale Saúde”. Por fim, teceu breves comentários sobre as eleições municipais que
se aproximam, com início da campanha eleitoral em 16/08/2016, e desejou uma boa
campanha e boa sorte a todos os pré-candidatos. Com a palavra vereador Luiz Maurício
Coutinho parabenizou o CRAS e a todos os envolvidos na realização da Festa Julina.
Parabenizou à Secretaria Municipal de Educação e a todos os envolvidos na realização
da 3ª Semana de Cultural de Educação, no Centro Cultural Carlos Cheminand, nos dias
02, 03 e 04 do corrente mês. Em seguida, teceu breves comentários sobre as queimadas
realizadas no Município de Bananal, e que a população deve se conscientizar e não
realizar estas queimadas. Logo após, parabenizou o Vereador Osvaldo Ferreira pela
organização da Romaria Ciclística de Bananal ao Município de Aparecida-SP.
Parabenizou a todos os envolvidos na realização da Festa do Padroeiro de Bananal.
Parabenizou o CRAS pela realização do Curso de Condutores Ambientais de Bananal.
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Parabenizou o Mestre Marcelão pelo desenvolvimento do Projeto de Capoeira. Disse que
no próximo dia 06/08/2016 ocorrerá a Corrida Rústica Silvio do Guinho, em Bananal.
Comentou, em seguida, que no próximo dia 09/08/2016 será realizada Audiência Pública
que tem por finalidade proceder amplo debate e discussão sobre assuntos relacionados
ao “Termo de Parceria celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a Organização
Social Instituto Vale Saúde”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária
dia 18 (dezoito) de agosto 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, 04 de agosto de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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