Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 32 - 2016

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2016. No dia primeiro do mês de setembro de
dois mil e dezesseis (01/09/2016), 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 Segunda 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 117/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, realocação de poste na rua Boa Esperança; VEREADORA ÉRIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 118/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, para que insira Bananal nos Programas Família Paulista, Primeiríssima Infância
e SP Amigo do Idoso; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Moção n.º
142/2016= de aplausos, ao Manchester Futebol Clube, pela conquista do Campeonato
Municipal Amador de Bananal – Série Ouro; Moção n.º 143/2016= de aplausos, a Igreja
Adventista do Sétimo Dia, pela realização no dia 27/08/2016, do projeto educativo e de
prevenção contra o abuso e a violência doméstica “Quebrando o Silêncio”; Indicação n.º
133/2016= solicita nivelamento de paralelos na av. Pelegrino Sciotta até o Fecha Porta e
ainda reparo em buraco em frente a E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P. FERREIRA";
VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Moção n.º 144/2016= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Orlando Costa de Souza; Moção n.º 145/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Rosilda do Nascimento; Indicação n.º 134/2016= solicita limpeza de córrego conhecido
como “córrego Siqueira”, na convergência com a rua Barão de Joatinga; VEREADOR
ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indicação n.º 132/2016= solicita sinalização na av.
Barão de Joatinga para embarque e desembarque de alunos da E.M.E.I. "Coronel
Nogueira Cobra". 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 ao
Manchester Futebol Clube, pela conquista do Campeonato Municipal Amador de Bananal
– Série Ouro. Parabéns à Diretoria, Comissão Técnica e Jogadores pelo empenho na
conquista deste título. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Ilmo. Sr. Marcos Valério
Sciota de Oliveira, extensivo a toda diretoria e demais membros do time. Em seguida,
disse que apresentou uma Moção de Aplausos à Igreja Adventista do 7.º Dia, pela
realização no dia 27 de agosto de 2016, do projeto educativo e de prevenção contra o
abuso e a violência doméstica “Quebrando o Silêncio”. O Projeto visa resgatar os valores
cristãos do amor e respeito ao próximo, fortalecendo as famílias, que é facilitadora da
interiorização de valores. O governo, ONGs, instituições religiosas e empresas privadas
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

estão se unindo para pôr fim a esse mal que assola a sociedade em todos os níveis.
Notícias aterradoras têm deixado o mundo em comoção. O abuso infantil, a violência
contra a mulher e o abuso ao idoso abrangem grande parte da violência familiar e
ocorrem justamente no lugar em que as pessoas deveriam se sentir mais seguras. E em
nossa cidade isso não é diferente, por isso a importância em se buscar meios de resgatar
os valores cristãos. A Igreja está de parabéns e merece com certeza e meu aplauso e o
meu agradecimento. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Pastor da Igreja Evandro
Medeiros, estendendo-se a todos os envolvidos. Logo após, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de realizar
serviços de nivelamento de paralelos na av. Pelegrino Sciotta até a localidade
denominada “Fecha Porta”. Indico, ainda, para a necessidade de se tapar um buraco
enorme em frente à E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira", o qual vem causando transtorno
aos usuários da rua. 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, para que insira o
município de Bananal nos programas do Governo do Estado de São Paulo, relacionados:
Família Paulista, que é uma estratégia de enfrentamento da extrema pobreza, por meio
de um modelo de gestão integrada, colaborativa, prática de redes e da ação intensiva de
doze meses nas famílias em territórios de alta vulnerabilidade. Primeiríssima Infância, um
programa de atenção a crianças de 0 a 3 anos de idade. Possui ações integradas da
Saúde, Assistência Social e Educação em parceria com a Fundação SEADE, Fundação
Maria Cecília Souto Vidigal. SP Amigo do Idoso. O programa propõe ações
intersecretariais voltadas à proteção, educação, saúde e participação da população idosa
do Estado. São 11 Secretarias de Estado envolvidas e o Fundo Social de Solidariedade
(FUSSESP), sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ações em
curso: Programa VidAtiva e Jogos Regionais do Idoso (Esporte); Melhor Viagem
(Turismo); Centros de Referência do Idoso, Hospitais de Cuidados Continuados e
Ambulatórios Especializados no Idoso (Saúde); Projeto Viva Mais: Praça de Exercício
(FUSSESP); Universidade Aberta à Terceira Idade, Inclusão Digital, cursos de graduação
e pós-graduação em Gerontologia (Educação). A Secretaria de Desenvolvimento Social
atua em quatro frentes: Implantação de Centros Dia e Centros de Convivência, Vila
Dignidade e Fundo Estadual do Idoso. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves disse que não apresentou requerimentos ou moções, mas comentou
brevemente sobre a atual situação do Município de Bananal, ressaltando que a Srª
Prefeita Municipal está usando a máquina pública para se favorecer, que fez melhorias
com asfalto no Bairro Recanto Feliz, que aquilo que não foi feito em três anos e meio,
está sendo feito agora, às pressas, dentre outras ações no Município, que existe uma
verba de 1 milhão de reais parada em conta, destinada a reformar a Santa Casa, mas até
agora nem licitação ainda foi feita, as casas populares também ainda não foram feitas,
que um convênio de 2008 relativo ao Esporte está no Ministério Público, devido à falta de
prestação de contas, que quando as Contas Municipais de 2008 foram aprovadas por
esta Casa, ainda não se tinha conhecimento deste Convênio relativo ao Esporte. Disse
que todos devem ficar atentos aos candidatos que só se lembram dos eleitores em época
de eleição. Que perto da Estação existe um vazamento de esgoto, que a Sabesp deve
ficar atenta a este problema. Parabenizou a Fazenda Resgate pelo reconhecimento de
maravilha turística da região. Disse que o trânsito está caótico e que é necessária lei
municipal para regulamentar esta matéria. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
disse que apresentou uma indicação à Prefeita Municipal, Excelentíssima Miriam Ferreira
de Oliveira Bruno, solicitando limpeza no córrego conhecido como "Córrego Siqueira", na
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convergência com a Rua Barão de Joatinga. O mal cheiro que exala do referido córrego
incomoda a vizinhança e tal limpeza se faz necessária para que a água possa correr
livremente, livre de empecilhos, como matos e lixos que estão ali encalhados, num
pequeno trecho, até que o mesmo possa desaguar no Rio Bananal. Este pedido já foi feito
pessoalmente com os responsáveis pela limpeza da cidade, contudo até o momento,
embora houvesse promessas, não foi atendido, restando assim, sem outra alternativa,
acionar Vossa Excelência, na esperança do atendimento. Disse, ainda, que recebeu
resposta relativa ao Requerimento n.º 103/2016, em que requer da Prefeitura Municipal
de Bananal informações de saldo em conta, tendo obtido como resposta a informação de
que o saldo até a data de 15 de agosto de 2016 é de R$ 110.396,88, valor este que deve
ser destinado exclusivamente à obras e melhorias da iluminação pública. Disse, ainda,
que recebeu resposta à Indicação n.º 116/2016 onde solicita reconstrução de quebramolas na Rua Presidente Washington Luiz, na altura da convergência da Rua Sônia de
Oliveira, tendo obtido como resposta a informação de que a Prefeitura Municipal já entrou
em contato com a empresa responsável solicitando a reconstrução do referido quebramolas. Comentou brevemente também sobre as melhorias que estão sendo realizadas no
Bairro Recanto Feliz, ressaltando que se trata de obra eleitoreira, mas o povo não é bobo,
que hoje o eleitor tem mais informação e que espera que a resposta seja dada nas urnas.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que não apresentou
requerimentos ou moções, mas concorda com as palavras do Vereador Osvaldo Ferreira
quanto às obras do Bairro Recanto Feliz. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira
Bruno, para que se digne solicitar da Elektro a realocação de um poste na altura do
numero 2000, da Rua Boa Esperança, situado na entrada da “Viela do Adão”. Este poste
impede parcialmente o acesso de veículos nesse local. Disse, ainda, que recebeu
resposta ao Requerimento n.º 108/2016, apresentado anteriormente, onde requer da
Prefeitura Municipal de Bananal informações sobre dois veículos van, tendo obtido como
resposta a informação de que um veículo se envolveu em um acidente de trânsito na
Rodovia Dutra, em meados de 2015 e o outro, devido ao seu tempo de uso, está com o
motor fundido e a Prefeitura Municipal tem dificuldades em encontrar peças importadas
para a substituição. Logo após, disse que recebeu resposta à Indicação n.º 119/2016, em
que solicita instalação de redutor de altura na ponte José Alves Neto, que dá acesso ao
bairro Laranjeiras, tendo obtido como resposta a informação de que assim que possível, a
Prefeitura Municipal de Bananal atenderá ao pedido. 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 Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 23 de maio de 2016 – “Altera a
redação do § 1º do artigo 116 da Lei Orgânica do Município de Bananal” e Projeto de
Decreto Legislativo nº 11, de 02 de agosto de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de
Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Féres Osrraia Nader”, de autoria da
Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade. Colocado em discussão, em primeiro
turno, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 23 de maio de 2016 – “Altera a
redação do § 1º do artigo 116 da Lei Orgânica do Município de Bananal”, solicitou e fez
uso da palavra: Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que este
Projeto de Emenda à Lei Orgânica visa adequar o texto da Lei Orgânica à Constituição
Federal e à Constituição Estadual e esta mudança é necessária devido a um
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apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que a Prefeitura Municipal de Bananal remeteu este
Projeto de Emenda à Lei Orgânica para a Câmara Municipal devido à necessidade de se
adequar a Lei Orgânica à Constituição Federal e à Constituição Estadual e que por isso, é
favorável a esta mudança. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse
que os vereadores Osvaldo Ferreira e Lúcia Helena Nader Gonçalves já explicaram muito
bem as justificativas do Projeto de Emenda à Lei Orgânica proposto e a necessidade de
adequação do texto da Lei Orgânica à Constituição Federal e à Constituição Estadual e
que é favorável ao referido projeto. Colocado em votação, em primeiro turno, o Projeto de
Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 23 de maio de 2016 – “Altera a redação do § 1º do
artigo 116 da Lei Orgânica do Município de Bananal”, foi o mesmo APROVADO por
unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 02 de
agosto de 2016 – “Dispõe sobre a concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal
ao Sr. Féres Osrraia Nader”, de autoria da Vereadora Hercília de Jesus Ramos de
Andrade, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade
solicitou que se fizesse a leitura da justificativa do Projeto apresentado, nos seguintes
termos: Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 02 de agosto de 2016. Um homem forte,
guerreiro, inteligente, líder e acima de tudo isso, dono de um imenso coração. Assim é
Feres Osrraia Nader. Nasceu no dia 11 de março de 1939. No seu primeiro lar, recebeu
de seus pais Sr. Osrraia Pedro Nader e Dona Iracema Leite Nader preciosas lições de
trabalho e solidariedade. Com tais lições, pautou sua vida e transmitiu-as aos seus filhos.
Muito jovem ainda, deixou sua terra natal para completar sua escolaridade em Barra
Mansa, e lá ficou. Trabalhou muito para poder custear seus estudos e seguindo o sangue
político que lhe corria nas veias, herança de seus ancestrais paternos, ingressou de corpo
e alma na política. Esteve à frente da Prefeitura de Barra Mansa no período de 1972 a
1976. Em 1986, elegeu-se Deputado Federal, tendo sido Deputado Constituinte. Como
Conselheiro do CADE, exerceu sua Presidência por duas vezes, através da nomeação
direta do Presidente da República. É um dos fundadores da antiga Sobeu, hoje
Universidade de Barra Mansa, que proporciona, de modo especial, aos seus conterrâneos
a oportunidade de cursar uma faculdade sem precisar deixar o seu lar, como ele teve que
fazer. Exercendo nela o cargo de Diretor Administrativo, possibilitou a muitos e continua
possibilitando cursarem a faculdade de seus sonhos através de ajuda de uma Bolsa de
Estudos. E é assim, agindo que ele vê se gratificado pelo muito que lutou. Hoje, em
segunda núpcias com a Srª. Elismar Ramos Nader, o bom filho retornou à sua terra natal
e continua, no anonimato de seu lar, a estender suas mãos àqueles que a ele estendem
as suas. Merece, portanto, ser agraciado com o nosso reconhecimento e com a Ordem do
Mérito Municipal. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou a
vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela apresentação deste Projeto de
Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Féres Osrraia Nader. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira também parabenizou a vereadora Hercília de Jesus Ramos de
Andrade pela apresentação deste Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado,
Sr. Féres Osrraia Nader, ressaltando que estudou na UBM, assim como suas filhas e sua
esposa estudam na referida faculdade. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira parabenizou a vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela
apresentação deste Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Féres
Osrraia Nader. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa também
parabenizou a vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela apresentação deste
Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Féres Osrraia Nader. Com a
palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso parabenizou a vereadora Hercília de
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Jesus Ramos de Andrade pela apresentação deste Projeto de Decreto Legislativo e
elogiou o agraciado, Sr. Féres Osrraia Nader. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves teceu breves comentários sobre a história da família Nader, em especial
ao Sr. Féres Osrraia Nader, destacando sua carreira como Prefeito, Deputado Federal e
empresário. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho também parabenizou a
vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade pela apresentação deste Projeto de
Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Féres Osrraia Nader. Colocado em votação
o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 02 de agosto de 2016 – “Dispõe sobre a
concessão de Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Sr. Féres Osrraia Nader”, de
autoria da Vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade, 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 Vereador Osvaldo Ferreira disse que apresentou uma
Moção de Pesar pelo falecimento, da Senhora Rosilda Nascimento. Pessoa bastante
conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e comunidade. Sua
ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como
exemplo seu modelo de vida, enquanto cidadã de bem, mulher de fé e alicerce da família.
Sua morte precoce, enluta não somente seus familiares e amigos mas toda a sociedade
que lamente a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. A
seus familiares, principalmente mãe, esposo, filhos, irmãos, irmãs e sobrinhos nossas
sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao
vosso pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto
aos corações enlutados. Que se registre nos anais desta casa a presente moção e que se
dê ciência à família enlutada. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Pesar
pelo falecimento, do Sr. Orlando Costa de Souza. Orlando, conhecido por todos nós,
nasceu e se criou neste município. Pessoa humilde, honesta e trabalhadora, deixou
esposa, filhas, filho e netos. Lutou enquanto teve fôlego, deixando saudade à família e
infinidade de amigos que conquistou. Que se registre nos anais desta casa a presente
moção e que se dê ciência à família enlutada. Por fim, teceu breves comentários sobre o
processo de impeachment da ex-Presidente da República, Srª Dilma Rousseff. Com a
palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de sinalizar com pintura
de faixa amarela e placas indicativas, visando reservar parte da av. Barão de Joatinga,
próximo ao portão de embarque e desembarque de alunos da E.M.E.I. "Coronel Nogueira
Cobra", pois nos horários que ocorrem estes eventos, os veículos escolares não estão
tendo vagas disponíveis para estacionar. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves disse que concorda com a indicação apresentada pelo vereador Álvaro Luiz
Nogueira Ramos para a necessidade de sinalizar com pintura de faixa amarela e placas
indicativas, visando reservar parte da av. Barão de Joatinga, próximo ao portão de
embarque e desembarque de alunos da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", ressaltando
que é necessária a pintura de faixa amarela e placas indicativas também próximo à escola
infantil Pinguinho de Gente. Em seguida, teceu breves comentários sobre o falecimento
da mãe do Padre Lilson, e parabenizou os aniversariantes deste mês de setembro. Com a
palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que recebeu a resposta do
Ministério Público relativa ao seu questionamento sobre a grama que está sendo plantada
às margens do acostamento da Rodovia SP-68, sendo informado que a obra está correta,
sendo executada conforme o projeto. Em seguida, teceu breves comentários sobre o
processo de impeachment da ex-Presidente da República, Srª Dilma Rousseff,
ressaltando que o atual Presidente, Sr. Michel Temer, também deveria sofrer o
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impedimento, com a realização de novas eleições no Brasil. Com a palavra Vereadora
Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que existe a necessidade de se retirar uma
árvore que está caindo, próximo ao ponto de táxi da Praça. Com a palavra vereadora
Érika Tereza Coitinho Affonso disse que concorda com o Vereador Osvaldo Ferreira
quanto às suas Moções de Pesar apresentadas aos falecimentos de Rosilda Nascimento
e Orlando Costa de Souza, que gostaria de assinar as mesmas juntamente com o
vereador. Por fim, disse que concorda com as palavras do Vereador Osvaldo Ferreira
quanto ao processo de impeachment da ex-Presidente da República, Srª Dilma Rousseff.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que o povo deve se
conscientizar para a votação nas eleições que se aproximam. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores
(as) para a próxima Sessão Ordinária dia 15 (quinze) 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, 01 de setembro de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos

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

