Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 31 - 2016

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2016. No dia dezoito do mês de agosto de dois
mil e dezesseis (18/08/2016), 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 Primeira 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: VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.º 109/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal
informações quanto a convocação dos aprovados no Concurso Público Municipal 2016;
Requerimento n.º 110/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal, informações
quanto as medidas adotadas com relação ao imóvel do “Sr. Claudão”, localizado na av.
João Barbosa de Camargo, Vila Bom Jardim; Requerimento n.º 111/2016= requer da
Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao envio de documentos
relacionados às obras de infraestrutura do bairro Recanto Verde e ainda informações
sobre a instalação de água e esgoto na localidade; Requerimento n.º 112/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, informações quanto ao fechamento da Escola
Técnica ETEC; Requerimento n.º 113/2016= requer da Prefeitura Municipal de Bananal,
relação dos taxistas e seu local fixo, e ainda o nome do funcionário responsável pela
fiscalização dos pontos; Indicação n.º 126/2016= solicita instalação de redutores de
velocidade na av. Álvaro Moreira Ramos e ainda serviços de limpeza nesta localidade;
Indicação n.º 127/2016= solicita construção de muro de contenção às margens do rio
Bananal, na rua Arnaldo de Souza Alves; VEREADOR JOSÉ EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 114/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, informações quanto a substituição do Especialista em Saúde III, Setor de
Fisioterapia; Indicação n.º 128/2016= solicita sinalização de área onde ocorreu
desmoronamento na rua Arnaldo de Souza; Indicação n.º 129/2016= solicita sinalização
adequada na av. João de Godoy Macedo; VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.º 115/2016= reitera a Prefeitura Municipal de Bananal, pedido de
colocação de água e esgoto no bairro Recanto Verde; Requerimento n.º 116/2016= reitera
a Prefeitura Municipal de Bananal, pedido de iluminação pública na Escadaria Marina
Malaquias, na convergência com a rua João Cândido da Silva, Morro da Caixa D’água;
VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 132/2016= de aplausos, a
Prefeitura Municipal de Bananal e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pela
realização do Campeonato Municipal Amador de Futebol e pela organização da
tradicional Corrida Rústica do Silvio do Guinho; Moção n.º 133/2016= de aplausos, ao
Ilmo. Sr. Marcelino Salvador Moreira e ao CRAS RENASCER, pela realização do 22.º
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Batizado e Troca de Cordas através do Grupo Associação de Capoeira Agulhas Negras –
Bananal/SP, no dia 07/08/2016; Moção n.º 134/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Dora Neiva Coitinho; Indicação n.º 125/2016= solicita instalação de baixa tensão na rua
Prof. Dacy Dutra Baraldo; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Moção n.º
135/2016= de aplausos e agradecimento, ao Eng. da Souza Compec Engenharia, Sr.
Floriano Fernandes, pela doação de fresa asfáltica visando melhorias em diversos locais
da cidade de Bananal; Requerimento n.º 136/2016= de aplausos, a toda Equipe da Polícia
Civil de Bananal, pelo esclarecimento do recente roubo a Fazenda do Turvo em BananalSP; Moção n.º 137/2016= de aplausos, a Igreja Adventista do 7.º Dia, pela realização da
“Feira de Saúde”, no dia 02/07/2016; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Moção n.º 138/2016= de aplausos, ao Reverendíssimo Senhor Pe. Tiago
Augusto Pereira Vituriano e a Comissão de Festas, na pessoa do Sr. Ricardo Wilson Lage
do Nascimento, pela belíssima novena do Senhor Bom Jesus do Livramento realizada de
28/07 a 06/08/2016; Moção n.º 139/2016= de aplausos, ao CB PM Analio e ao CB PM
Silva, que através da PROERD, realizaram palestras no Centro Cultural Carlos
Cheminand e na E.M.E.F. "PROF. JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES" no dia
18/08/2016; Moção n.º 140/2016= de aplausos e congratulações, ao Sr. George Moreira
de Oliveira, DD. Presidente do CONSEG, pelos relevantes serviços prestados; Moção n.º
141/2016= de pesar, pelo falecimento do Sr. Marcelo José da Silva Oliveira;
VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicação n.º 130/2016=
solicita serviços de limpeza da fossa do Conjunto Habitacional das Formigas; Indicação
n.º 131/2016= solicita complementação de iluminação pública em dois postes no início da
av. Pref. Washington L. C. Bruno. 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 Moção
de Aplausos e Agradecimento ao engenheiro da Souza Compec Engenharia, Ilmo. Sr.
Floriano Fernandes, pelo imprescindível apoio ao município de Bananal na doação de
fresa asfáltica visando melhorias em diversos locais de nossa cidade, como ruas e
estradas rurais. Nosso povo bananalense é grato pelas suas atitudes de bondade, sempre
no intuito de proporcionar aos munícipes, melhor qualidade de vida. Obrigado! Que se dê
ciência do inteiro teor desta ao homenageado. Em seguida, disse que apresentou uma
Moção de Aplausos à toda equipe da Polícia Civil de Bananal, pelo esclarecimento do
recente roubo a Fazenda do Turvo em Bananal. Parabéns pelo tirocínio policial, que após
investigações, chegou-se ao esclarecimento do referido caso. Que se dê ciência do inteiro
teor desta ao Dr. João Paulo de Oliveira Abreu, DD. Delegado de Polícia Civil de Bananal,
estendendo-se a todos os policiais civis envolvidos. Logo após, disse que apresentou uma
Moção de Aplausos à Igreja Adventista do 7.º dia, pela realização da “Feira de Saúde”, no
dia 02 de julho do corrente ano em nossa cidade. A feira contou com diversos
profissionais da saúde, que orientaram a população quanto a um melhor condicionamento
físico, visando o bem estar saudável, além de aferir a pressão arterial e medir o nível de
glicose no sangue. Exames comuns, mas que a maioria da população não se atenta no
dia a dia. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Pastor da Igreja Evandro Medeiros,
estendendo-se a todos os envolvidos. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira 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 substituição do funcionário Jose Ricardo
Rodrigues Leite Junior – Especialista em Saúde III, que atende no setor de fisioterapia,
pois conforme informações, os pacientes desse profissional estão sem atendimento desde
seu afastamento, ocorrido em julho. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de sinalizar a área onde
ocorreu o desmoronamento nas margens do rio Bananal na Rua Arnaldo de Souza, pois a
noite, os motoristas ficam sem visão adequada, podendo com isso provocar sérios
acidentes. Por fim, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para que seja feita sinalização adequada na altura do número 206 da
Avenida João de Godoy Macedo, onde se encontra um retorno nos dois sentidos e
também uma Igreja próxima e comércios. Que se faça um estudo do local e adote a
melhor solução. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que apresentou um
requerimento em reitera pedido de Iluminação pública na Escadaria Marina Malaquias, na
convergência com a Rua João Cândido da Silva, Morro da Caixa D'água. Requeiro da
Prefeitura Municipal de Bananal - SP, na pessoa da Prefeita Municipal, Excelentíssima
Miriam Ferreira de Oliveira Bruno, reiterando requerimento anterior que se instale
iluminação pública na escadaria e vilela onde mora a Senhora Marina Malaquias e muitas
outras famílias cujo local é de difícil acesso, feito através de uma escadaria e vilela de
aproximadamente 100 (cem) metros, existindo, no local, inclusive, os postes já instalados
pela Elektro. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que reitera pedido
de colocação de água e esgoto no Bairro Recanto Verde. Requeiro da Prefeitura
Municipal de Bananal - SP, na pessoa da Prefeita Municipal, Excelentíssima Miriam
Ferreira de Oliveira Bruno, reiterando requerimento anterior, que se instale rede de água e
esgoto no Bairro Recanto Verde. É sabido que existe até determinação judicial neste
sentido, contudo até o momento nada foi feito e o esgoto corre a céu aberto, além de que
a água utilizada para o consumo daqueles moradores é imprópria para o consumo,
conforme análise feita por técnicos especializados. Por fim, parabenizou os organizadores
do Campeonato Amador de Futebol realizado neste ano de 2016. Com a palavra
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que apresentou uma “Moção de Pesar”,
pelo falecimento do Sr. Marcelo José da Silva Oliveira, ocorrido recentemente. O vazio
que a ausência do Sr. Marcelo deixou, não apenas em suas vidas, mas também na vida
dos que com ele conviveram, irá materializar-se em saudade. Uma saudade que se fará
companheira a cada dia, e continuará sempre presente em cada momento. Uma saudade
que, hoje, nos faz abraçar com carinho os que ficaram e choram a sua partida. Esta
homenagem que, de antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que
seja ela comunicada aos familiares. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de
Aplausos e Congratulações ao Sr. George Moreira de Oliveira, DD. Presidente do Conseg
de Bananal, pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Conselho
Comunitário de Segurança e à Sociedade Paulista. Homenagem esta reconhecida pelo
Líder do PSD na Assembleia Legislativa e Coordenador da Frente Parlamentar de
Segurança Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo. Parabéns! Muito Sucesso! Obrigado
por todo empenho e dedicação. Logo após, disse que apresentou uma Moção de
Aplausos ao CB PM Analio e ao CB PM Silva, que em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e a Polícia Militar (PROERD), realizaram uma palestra hoje no
Centro Cultural Carlos Cheminand e outra na E.M.E.F. "Prof. José Luiz Ferreira
Guimarães". As palestras trataram de assuntos de extrema importância para os alunos e
sociedade, visando uma melhoria na qualidade educacional e social em nosso município.
Parabéns! E obrigado pela parceria. Disse, ainda, que apresentou uma Moção de
Aplausos ao Revmo. Sr. Pe, Tiago Vituriano e a Comissão de Festas do Senhor Bom
Jesus do Livramento na pessoa do Sr. Ricardo Wilson Lage do Nascimento pela
belíssima novena do Senhor Bom Jesus do Livramento Bananal SP, realizada do dia 28
de julho a 6 de agosto de 2016. Parabéns! Sucesso Absoluto! Que o Senhor Bom Jesus
do Livramento abençoe todos nós! Em seguida, comentou brevemente sobre uma
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situação que passou recentemente, essa semana, em que havia agendado o carro da
Saúde para levar esta vereadora a um hospital, cerca de 15 dias antes, para fazer
tratamento de quimioterapia, mas no dia anterior o carro foi desmarcado pela Secretaria
de Saúde, e que se sentiu desrespeitada com isso. Que procurou o Ministério Público de
Bananal e denunciou essa situação, que foi recebida pelos assessores da Promotora de
Justiça, sendo que um deles foi até a Secretaria de Saúde para intervir nesse assunto,
mas foi alegado pela Secretaria de Saúde que a vereadora não teria direito ao carro para
seu tratamento de saúde, pois o hospital não era cadastrado para esse tratamento, sendo
o carro negado à vereadora. 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 a convocação dos aprovados no Concurso Público Municipal 2016. A
grande maioria dos aprovados em diversos cargos ainda não foram convocados. Quando
será essa convocação? 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 as medidas administrativas
adotadas com relação ao imóvel do “Sr. Claudão”, localizado na av. João Barbosa de
Camargo, Vila Bom Jardim, levando em consideração as obras do calçadão,
especialmente na curva acentuada próxima ao referido imóvel. Logo após, disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações
quanto ao envio dos documentos necessários para a realização das obras de
infraestrutura do bairro Recanto Verde. Requeiro, ainda, informações do andamento do
processo de instalação de água e esgoto no referido local. 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 ao fechamento da Escola Técnica ETEC. Por fim, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a relação nominal de todos os
taxistas cadastrados em nossa cidade e seu local fixo (ponto). Requeiro, ainda, o nome
do fiscal (funcionário) responsável pela fiscalização dos pontos de táxi. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse não apresentou nesta Sessão nenhum
requerimento e nenhuma moção, e parabenizou os organizadores da Festa de Bom Jesus
do Livramento, padroeiro de Bananal. Com a palavra Vereadora Hercília de Jesus Ramos
de Andrade disse que apresentou 02 (duas) indicações à Prefeitura Municipal de Bananal,
sendo uma delas a complementação de iluminação pública em dois postes no início da
Av. Prefeito Washington de Carvalho Bruno e a outra, a solicitação à Sabesp para limpeza
da fossa do Conjunto Habitacional das Formigas. Comentou também sobre a necessidade
urgente de se realizar obras na Avenida João Barbosa de Camargo, próximo à entrada da
residência do Sr. Lulu, para tapar um grande buraco na rua que está atrapalhando a
passagem dos veículos, bem como a necessidade de capina e limpeza geral na
localidade conhecida como 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
Municipal Amador de Futebol e pela organização da tradicional Corrida Rústica do Silvio
do Guinho. Graças a determinação e o empenho depositado, mais um ano o Campeonato
Amador de Futebol foi um sucesso. Aproveito para parabenizar os times campeões na
série Prata e Ouro, respectivamente Aston Vila e Manchester e ainda os vice-campeões
Juventude e Nacional. A corrida rústica também foi um sucesso no dia 06 de agosto pelas
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ruas de nossa cidade, com a participação de atletas da cidade e da região. Que se dê
ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita
Municipal e a ao Ilmo. Sr. Paulo Dayvison Nunes Rosa, DD. Secretária Municipal de
Esportes e Lazer, para que o mesmo se digne comunicar aos times vencedores a ciência
desta Moção. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Ilmo. Sr.
Marcelino Salvador Moreira e ao CRAS Renascer, pela realização do 22.ª Batizado e
Troca de Cordas através do Grupo Associação de Capoeira Agulhas Negras-Bananal/SP,
no dia 07 de agosto, no espaço Samba. O evento contou com a presença de
representantes de outros municípios e de jovens e crianças bananalenses, que fazem
parte do projeto “Capoeira CRAS Renascer”. Parabéns a todos os colaboradores e ao
incansável “Mestre Marcelão”, que sempre esteve envolvido em tais eventos, visando
sempre a prática de esportes as nossas crianças, jovens e adolescentes. Que se dê
ciência do inteiro teor desta aos homenageados. Logo após, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que se digne solicitar da
Elektro, instalação de baixa tensão na rua Professor Darcy Dutra Baraldo, que dá acesso
ao “Cemitério do Alto”, visando desta forma a disponibilização de iluminação pública nesta
localidade. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Pesar pelo falecimento da
Srª Dora Neiva Coitinho, ocorrido recentemente. Foi com bastante pesar que recebi a
triste notícia da morte da Sra. Dorinha, 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. Dorinha, uma
batalhadora, uma pessoa bondosa e muito religiosa, 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. 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 09, de 20 de junho de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de
Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Nilton José Alvim”, de autoria da Vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa e Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 20 de junho
de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr.
Nelson Fortunato de Oliveira”, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa.
Colocados em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 09, de 20 de junho de 2016 –
“Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Nilton José
Alvim”, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa e o Projeto de Decreto
Legislativo nº 10, de 20 de junho de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de Diploma da
Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Nelson Fortunato de Oliveira”, de autoria da Vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra vereadora
Maria Aparecida Souza da Costa leu a justificativa de seus projetos de decreto legislativo
apresentados, nos seguintes termos: Projeto de Decreto Legislativo nº 09, de 20 de junho
de 2016: Nilton José Alvim nasceu na cidade de Bananal – SP, em área rural, no Sertão
da Madeireira, nas proximidades da tão visitada “Trilha do Ouro”. Nasceu pelas mãos do
nosso saudoso Dr. Ubaldo de Abreu Campanário, médico sanitarista naquela época.
Nilton é filho de Joaquim de Assis Vidal e Mariza Honório Alvim. Até seus 9 anos de
idade, estudou na E.M.E.I. “Coronel Nogueira Cobra”, onde concluiu seu ensino primário,
mudando-se para Pindamonhangaba-SP, em companhia de sua tia Hilda Honório,
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concluindo lá seu ensino secundário, conhecido hoje como ensino médio. Já com seus 18
anos, retornou para Bananal iniciando seus trabalhos na Fazenda Barra do Turvo como
motorista da família Melo Cunha. Em 1987, visando melhorar sua realização profissional,
ingressou na Prefeitura Municipal de Bananal, como motorista do Centro de Saúde Aldo
Fortes, situado na praça D. Domiciana. Em 1988, casou-se com a Srª Vera Lúcia
Guimarães Alvim, onde desta união nasceram Artur e Alice. Neste período, tornou-se
motorista de ambulância, onde atuou por quatorze anos, sendo posteriormente transferido
para motorista do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), onde permanece até os dias
atuais. Nilton é o motorista com maior tempo na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid
França Santos, desde sua inauguração, e em todo este tempo de trabalho construiu
diversas amizades, priorizando sempre o atendimento com excelência aos usuários do
SUS, embarcando e conduzindo os pacientes sempre com muito carinho, dedicação e
amor ao próximo. Mesmo sua função sendo de motorista, não hesita em ajudar ao
próximo, marcando consultas, exames e outros procedimentos em cidades que são
referência em saúde em nosso Município, agilizando desta forma o atendimento aos
usuários. Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 20 de junho de 2016: Nelson Fortunato
de Oliveira nasceu em Bananal – SP no dia 27 de abril de 1964, filho de Nelson de
Oliveira e Guiomar Ramos de Oliveira. Viveu sua infância em Bananal, concluindo seu
primeiro grau na E.M.E.I. “Coronel Nogueira Cobra”. No primeiro dia de abril de 1987
ingressou na Prefeitura Municipal de Bananal, na função de escriturário no Departamento
de Turismo, onde atuou por um ano, sendo em seguida transferido para o Setor da Saúde
na função de almoxarife, onde atua até os dias atuais. Nelsinho, assim popularmente
conhecido entre seus amigos e colegas de trabalho, sempre se dedicou inteiramente ao
serviço público, atendendo sempre com dedicação e carinho a todos que precisassem de
seus serviços na sessão de distribuição de medicamentos e outros que nem eram de sua
alçada. Uma pessoa pacata e prestativa, amigo de todos. Nelsinho é pai de cinco filhos,
sendo que três deles, Vinícius, Vitória e Lavínia moram sob sua guarda. Pai dedicado e
amoroso, não mede esforços para passar a seus filhos, conhecimentos e princípios
morais, éticos e de honestidade, os quais apreendeu e praticou durante toda sua vida.
Nelsinho dedicou todos esses anos ao serviço público municipal, que tanto se orgulha e a
sua amorosa família. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
parabenizou a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela apresentação destes
Projetos de Decreto Legislativo e elogiou os agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson
Fortunato de Oliveira. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza também
parabenizou a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela apresentação destes
Projetos de Decreto Legislativo e elogiou os agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson
Fortunato de Oliveira. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira elogiou e destacou as
qualidades dos agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson Fortunato de Oliveira,
parabenizando a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela iniciativa. Com a
palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou a vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa pela apresentação destes Projetos de Decreto Legislativo e
elogiou os agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson Fortunato de Oliveira. Com a
palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso teceu breves comentários sobre os
agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson Fortunato de Oliveira, parabenizando a
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela iniciativa de proposição destes Projetos
de Decreto Legislativo. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou
a vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela apresentação destes Projetos de
Decreto Legislativo e elogiou os agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson Fortunato de
Oliveira. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho também parabenizou a
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vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pela apresentação destes Projetos de
Decreto Legislativo e elogiou os agraciados, Sr. Nilton José Alvim e Nelson Fortunato de
Oliveira. Colocados em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 09, de 20 de junho de
2016 – “Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr.
Nilton José Alvim”, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa e o Projeto
de Decreto Legislativo nº 10, de 20 de junho de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de
Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Nelson Fortunato de Oliveira”, de autoria da
Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa, 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 Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se instalar redutores de velocidade (quebra-molas) na av. Álvaro Moreira
Ramos, na Vila Bom Jardim. Indico, ainda, para a necessidade de se realizar serviços de
limpeza nos bueiros desta localidade. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que recebeu uma resposta de um requerimento apresentado
recentemente, onde solicitava um veículo do tipo “Van”, agradecendo ao Exmo. Sr. David
Uip pelo atendimento ao pedido, onde lhe foi informado que a solicitação foi cadastrada
para que o Município possa receber o referido veículo. Com a palavra Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves agradeceu ao Excelentíssimo Sr. Deputado Guilherme Mussi
pela liberação de uma Emenda Parlamentar ao Município de Bananal, no valor de R$100
mil reais. Em seguida, agradeceu à Viação Penedo, na pessoa do Sr. Mário, pelo
atendimento de pedido de retornar a linha de ônibus que vai do centro da cidade ao Bairro
Formigas, no horário das 15 horas, sendo uma necessidade dos moradores daquela
localidade. Logo após, ressaltou novamente a necessidade de o Poder Executivo elaborar
o Plano Municipal de Turismo, em conformidade com as disposições do Plano Diretor
Participativo de Bananal. Disse, ainda, que existe a necessidade urgente de o Poder
Executivo dar inicio às obras de saneamento no Bairro Recanto Verde, conforme já
determinou a Justiça. Em seguida, comentou brevemente sobre o início do período
eleitoral e desejou uma boa campanha a todos os candidatos. Disse, ainda, que a
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Bananal
deve cobrar informações do Poder Executivo sobre o andamento das obras públicas em
andamento na cidade. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que na
próxima terça-feira, dia 23 de agosto, às 09h00min, será realizada uma reunião nesta
Câmara Municipal, juntamente com integrantes do Poder Executivo, afim de que se possa
esclarecer dúvidas dos vereadores quanto ao Projeto de Lei nº 008/2016, que dispõe
sobre a competência e atribuição dos cargos de Secretários Municipais; atribuições e
requisitos para provimento dos cargos de provimento em comissão e funções de
confiança e criação e extinção de cargos em comissão e funções de confiança, 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 1º
(primeiro) de setembro 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, 18 de agosto de 2016.
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