Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 35 - 2016

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2016. No dia vinte do mês de outubro de dois
mil e dezesseis (20/10/2016), 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 Quinta 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), José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Osvaldo Ferreira, Luiz Cosme
Martins de Souza (1º Secretário), Érika Tereza Coitinho Affonso e Hercília de Jesus
Ramos de Andrade. Ausentes os vereadores Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º
Secretário) e Maria Aparecida Souza da Costa. 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, procedeuse a leitura das matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.º 127/2016= requer do
Governador do Estado de São Paulo, do Secretário de Logística e Transportes do Estado
de São Paulo e do Deputado Estadual Hélio Nishimoto, intervenções urgentes nas obras
da SP-68 em Bananal-SP; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES:
Requerimento n.º 128/2016= requer do D.E.R. de Taubaté, cópia do memorial descritivo
das obras da SP-68; Requerimento n.º 129/2016= requer da SABESP, disponibilização de
torneira nas proximidades do Cemitério Bom Jesus; Requerimento n.º 130/2016= requer
da Prefeitura Municipal de Bananal, para que solicite da ELEKTRO, instalação de 4
hastes com luminária na rua Prof. Darcy Dutra Baraldo; VEREADOR JOSÉ EDUARDO
COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 131/2016= requer da Prefeitura
Municipal de Bananal, para que solicite da ELEKTRO, disponibilização de iluminação
pública na rua Prof. Darcy Dutra Baraldo; Indicação n.º 140/2016= solicita construção de
redutor de velocidade (lombada) na av. Rubem de Melo; VEREADOR LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 132/2016= requer da Prefeitura Municipal de
Bananal, informações quanto ao repasse da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) a
Elektro; Requerimento n.º 133/2016= requer da empresa VIGA Engenharia, mais
organização e respeito aos moradores, na execução das obras no bairro Vila Bom Jardim,
em Bananal-SP; Indicação n.º 141/2016= solicita serviços de limpeza e reparos em cerca
ao entorno do Cemitério de Rancho Grande; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO:
Moção n.º 170/2016= de aplausos, aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias,
pela comemoração de seu dia em 04/10/2016; Moção n.º 171/2016= de aplausos, a todos
os professores, pelo Dia do Professor, comemorado em 15/10/2016; Moção n.º 172/2016=
de aplausos, a todos os médicos, pelo Dia do Médico, comemorado em 18/10/2016;
Moção n.º 173/2016= de aplausos, aos organizadores do VNB (Vivendo no Baixo) e aos
amigos voluntários e doadores, pela organização da festa em comemoração ao dia das
crianças (12 de outubro) na Praça Rubião Júnior; Moção n.º 174/2016= de aplausos, aos
bananalenses, que dedicaram um pouco de seu tempo para animar e levar um pouco de
sorriso às nossas crianças no dia 12 de outubro. Quando da discussão dos requerimentos
e das moções apresentadas sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez
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uso da palavra: Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Eng. Antônio
Moreira Júnior, DD. Diretor da 6.ª Divisão Regional de Taubaté – D.E.R. /DR 6, solicitando
cópia do Memorial Descritivo das obras que estão sendo realizadas na SP-68, no trecho
Bananal – Rancho Grande, pois este Poder Legislativo não possui nenhuma informação
técnica quanto a realização das referidas obras. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas
José Guedes Guarizi, DD. Gerente Local da Sabesp em Bananal, solicitando a
disponibilização de torneira nas proximidades do Cemitério Bom Jesus (Cemitério do
alto). Este é um pedido de diversos bananalenses, que sempre ao visitar o local,
utilizavam a torneira para higienizar as mãos, pois a mesma foi retirada pela Sabesp há
algum tempo atrás. Há também várias famílias que desejam realizar reparos nos túmulos,
mas sem a água, essa tarefa fica impossível de ser realizada. 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, a instalação de 4 hastes com luminárias na rua Prof. Darcy
Dutra Baraldo, aclive que dá acesso ao Cemitério Bom Jesus, popularmente conhecido
como “Cemitério do Alto”. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a
Empresa Viga Engenharia, solicitando mais organização e respeito aos moradores, na
execução das obras no bairro Vila Bom Jardim, em Bananal, Estado de São Paulo. A
reclamação dos moradores locais não é pela realização das obras em si, mesmo porque
estão sendo realizadas de forma espetacular, satisfazendo as necessidades e
expectativas do bairro. O grande problema é a desorganização quando se cava as ruas
para a instalação de manilhas, deixando sobre elas apenas a terra. Com isso, a poeira
torna-se insuportável, e quando chove a lama toma conta de tudo. E isso causa sérios
transtornos aos moradores, que ficam impossibilitados de saírem de suas residências,
tanto a pé quanto de carro, sem contar os prejuízos financeiros, pois com a passagem
dos carros, os muros, paredes e portas ficam imundos de lama. Sugiro a empresa que
quando tapar os buracos com a terra, coloque sobre ela pedras brita, evitando desta
forma todo este transtorno. Os moradores pedem com urgência tais providências, pois se
não forem tomadas, irei representar a empresa junto ao Ministério Público Local. Em
seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiada a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Mirian Ferreira de Oliveira Bruno,
solicitando informações quanto ao repasse da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) a
Empresa Elektro, visando contemplar com iluminação pública os locais abaixo
relacionados, conforme já solicitado em Requerimentos pretéritos: Prefeito Washington
Luiz Carvalho Bruno, nas Formigas; São Bom Jesus, no Morro do Irineu; Moisés Gomes
de Oliveira, no Recanto Feliz; Geraldo Fernandes, na Vila Bom Jardim, que dá acesso ao
Clube Campestre; Av. Vicente de Paula Almeida, no Loteamento do Rancho Grande, e
nas ruas Aníbal Guimarães e Luiz Manoel de Araújo. Logo após, disse que apresentou
uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
realizar serviços de limpeza urgente no Cemitério de Rancho Grande. Indico, ainda, para
a necessidade de se realizar reparos na cerca ao entorno do Cemitério, pois o gado está
invadindo o local. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de São, Dr. Geraldo Alckmin, ao Exmo. Sr. Alberto José
Macedo Filho, DD. Secretário Estadual de Logística e Transportes e ao Exmo. Sr. Hélio
Nishimoto, DD. Deputado Estadual, solicitando intervenções urgentes nas obras que
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estão sendo realizadas na SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) em Bananal-SP, através do
Contrato n.º 19.614-9 pela Empresa Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. A
intervenção que me refiro é a construção de PTC na altura do km 316+000m, pois o
desvio não foi autorizado pelo proprietário lindeiro. E segundo o D.E.R. caso o projeto
executivo for seguido haverá necessidade de interdição da rodovia por vários meses,
prejudicando de forma absurda os moradores da cidade de Bananal. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que concorda com o vereador Luiz Cosme Martins de
Souza com relação à indicação apresentada quanto a necessidade de se realizar serviços
de limpeza urgente no Cemitério de Rancho Grande. Em seguida, teceu breves
comentários sobre as obras da Rodovia Estadual SP-68, ressaltando que concorda e
também assinará o requerimento apresentado pela vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso, em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador
do Estado de São, Dr. Geraldo Alckmin, ao Exmo. Sr. Alberto José Macedo Filho, DD.
Secretário Estadual de Logística e Transportes e ao Exmo. Sr. Hélio Nishimoto, DD.
Deputado Estadual, solicitando intervenções urgentes nas obras que estão sendo
realizadas na SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) em Bananal-SP, através do Contrato n.º
19.614-9 pela Empresa Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. 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 empresa Elektro,
disponibilização de iluminação pública na rua Prof. Darcy Dutra Baraldo. Em seguida,
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se construir um redutor de velocidade (lombada) na Avenida Rubem de
Melo, na altura do número 28, pois os carros estão desenvolvendo alta velocidade
durante o dia. Disse, ainda, que concorda e também assinará o requerimento apresentado
pela vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso, em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São, Dr. Geraldo Alckmin, ao Exmo.
Sr. Alberto José Macedo Filho, DD. Secretário Estadual de Logística e Transportes e ao
Exmo. Sr. Hélio Nishimoto, DD. Deputado Estadual, solicitando intervenções urgentes nas
obras que estão sendo realizadas na SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) em Bananal-SP,
através do Contrato n.º 19.614-9 pela Empresa Souza Compec Engenharia e
Construções Ltda. Logo após, disse que recebeu um Ofício da Prefeitura Municipal de
Bananal comunicando que no próximo dia 07/11/2016, será realizada uma licitação, na
modalidade Leilão, para a alienação de veículos do tipo sucata, no estado em que se
encontram. Com a palavra vereadora Hercília de Jesus Ramos de Andrade disse que
concorda e também assinará o requerimento apresentado pela vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso, em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de São, Dr. Geraldo Alckmin, ao Exmo. Sr. Alberto José Macedo
Filho, DD. Secretário Estadual de Logística e Transportes e ao Exmo. Sr. Hélio Nishimoto,
DD. Deputado Estadual, solicitando intervenções urgentes nas obras que estão sendo
realizadas na SP-68 (Rodovia dos Tropeiros) em Bananal-SP, através do Contrato n.º
19.614-9 pela Empresa Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho disse que também concorda e também assinará o
requerimento apresentado pela vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso, em que solicita,
nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São, Dr.
Geraldo Alckmin, ao Exmo. Sr. Alberto José Macedo Filho, DD. Secretário Estadual de
Logística e Transportes e ao Exmo. Sr. Hélio Nishimoto, DD. Deputado Estadual,
solicitando intervenções urgentes nas obras que estão sendo realizadas na SP-68
(Rodovia dos Tropeiros) em Bananal-SP, através do Contrato n.º 19.614-9 pela Empresa
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Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. Em seguida, disse que apresentou uma
Moção de Aplausos aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, pela
comemoração de seu dia em 04 de outubro de 2016. Parabéns a estes profissionais que
ao longo dos anos conquistaram o reconhecimento pelo papel significativo e importante
junto às equipes de saúde da família, visto como uma ferramenta fundamental na
prevenção e promoção da saúde junto à comunidade. Pois é este profissional simples,
todavia de um potencial brilhante, que é responsável pelos resultados das ações em
saúde executada em nosso município. Parabéns a todos vocês! Que se dê ciência do
inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Saúde, para que a mesma dê ciência aos
homenageados. Logo após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos a todos os
professores, pelo “Dia do Professor” comemorado em 15 de outubro de 2016. Obrigado
por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um contentamento. Por fazerem com
que nos sentíssemos pessoas de valor. Por nos ajudarem a descobrir o que fazer de
melhor e, assim, fazê-lo cada vez melhor. Obrigado por afastarem o medo das coisas que
pudéssemos não compreender, levando-nos, por fim, a compreendê-las Por resolverem o
que achávamos complicado. Por serem pessoas dignas de nossa total confiança e a
quem podemos recorrer quando a vida se mostrar difícil. Obrigado por nos convencerem
de que éramos melhores do que suspeitávamos. Feliz Dia dos Professores! Que se dê
ciência do inteiro teor desta a Secretaria Municipal de Educação, para que a mesma
transmita o teor desta as Escolas de nossa cidade. Em seguida, disse que apresentou
uma Moção de Aplausos a todos os médicos, pelo “Dia do Médico” comemorado em 18
de outubro de 2016. Quando nascemos, recebemos diferentes missões. A sua missão é
de salvar vidas! Sua alma não se contém diante do desespero de uma criança ou de um
idoso. Por isso, você vai operando milagres, trazendo esperança a corações
desesperançados. Falar de seu ofício de médico não é fácil. Existem muitas dificuldades e
seu trabalho é incansável. Não há tempos, nem momentos para fazer o bem, por isso,
devemos a você nossa saúde. Você não escolhe dia para exercer a sua profissão. Para
você, todo dia é dia de salvar vidas. Por isso, seremos sempre gratos e rendemos nossas
homenagens a você médico. Nosso sincero agradecimento de quem sabe que, sem você,
nossa vida não seria tão feliz. Feliz dia do médico! Que se dê ciência do inteiro teor desta
a Secretaria Municipal de Saúde. Logo após, disse que apresentou uma Moção de
Aplausos aos Organizadores do VNB (Vivendo no Baixo) e aos amigos voluntários e
doadores, que organizaram no último dia 12 de outubro na Praça Rubião Júnior uma
belíssima festa em comemoração ao Dia das Crianças, alegrando nossas crianças com
brincadeiras, danças, palhaços, distribuição de refrigerante, pipoca e muita alegria.
Aproveito a oportunidade também para agradecer os organizadores do grupo de dança
“Fashion” da Boa Esperança, na pessoa da Aline e Serginho, que deram um show a parte
neste dia, com uma belíssima apresentação de dança. Parabéns a todos vocês! Que se
dê ciência do inteiro teor desta ao VNB, em nome de Daniel Bruno e aos organizadores
do grupo Fashion Aline e Serginho. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de
Aplausos aos bananalenses, que dedicaram um pouco de seu tempo para animar e levar
um pouco de sorriso às nossas crianças. Obrigado a Nancy (Timborê), Damiana Silva,
conhecida nas redes sociais como “Nana Silva” (Parte Alta da Palha), Luiz Antônio
(Totonho da Vila), Pamela Araújo (Rancho Grande) e Claudinha da Vila (Fecha Porta).
Parabéns a todos vocês! Que Deus lhes dê em dobro e abençoe a cada um de vocês.
Nos olhos de toda a criança se esconde o segredo da felicidade. O mundo é uma infinita
fonte de descoberta e brincadeira, e seu sorriso fácil tudo simplifica e ilumina. Nos olhos
de toda a criança não existe maldade, apenas vive a inocência que aos poucos a vida
roubará com a promessa de que o mundo será dela. Com a garantia de que conquistará o
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mundo se deixar de sorrir tão facilmente. Criança é futuro, certeza de vida e alegria, mas
criança é também o espelho de cada um de nós, do que fomos e no tempo se perdeu.
Mas por muito que possamos achar que já sabemos tudo, existe todo um mundo de
sabedoria que devemos buscar nas nossas crianças, pois elas têm o que nós há muito
perdemos: a pureza de pensamento! Que se dê ciência do inteiro teor desta aos
homenageados. Colocados em votação os requerimentos e moções, foram aprovados por
unanimidade. 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 13, de 23 de
setembro de 2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente e dá outras providências”, sendo este requerimento aprovado por
unanimidade. Logo após, o Presidente colocou em votação o requerimento de destaque
apresentado pela Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves para a votação em destaque
dos artigos 3º e 4º do Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de 2016 – “dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências”,
sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeado o
vereador Osvaldo Ferreira como Relator Especial deste Projeto que entrou na Pauta
como urgência especial, sendo suspensa a Sessão Ordinária por 10 (dez) minutos para a
emissão de Parecer pelo Relator Especial. Retomando a Sessão, solicitou e fez uso da
palavra o Relator Especial, Vereador Osvaldo Ferreira, disse que o Projeto de Lei nº 13,
de 23 de setembro de 2016 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 destaque dos artigos 3º e 4º do Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de
2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e
dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira
ressaltou a importância da discussão deste Projeto de Lei em tela, e disse que discorda
do destaque solicitado pela Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, que quando se
vota um crédito adicional suplementar, não se aprova nada financeiro, assim como a LOA,
mas apenas se vota dotações orçamentárias, que às vezes há déficit, ou excesso de
arrecadação, e que isso sim é dinheiro, mas nesse caso não há dotação orçamentária,
por isso vem o Projeto de Lei para a Câmara Municipal autorizar ou não a abertura destas
dotações orçamentárias, para que a Prefeitura tenha condições de fazer os empenhos,
dentro desta questão orçamentária. Que existem recursos para a obra da Santa Casa,
isso é financeiro, isso é dinheiro em conta, e que a Prefeitura não poderá retirar nenhum
real deste valor para gastar em outras finalidades. Com a palavra Vereador Jose Eduardo
Costa Gomes de Oliveira disse que também teve a mesma dúvida da Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves sobre a possibilidade de se fazer esses remanejamentos no
orçamento público, que questionou a Prefeitura Municipal de Bananal, mas foi bem
explicado que este remanejamento é apenas de dotações orçamentárias, e não de
recursos. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que entende a
preocupação da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, que esse destaque não
compromete o restante do Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de 2016, mas apenas
a parte dos Convênios de recursos para as obras da Santa Casa e que esse
remanejamento é apenas de dotações orçamentárias, e não de recursos. Colocado em
votação o destaque dos artigos 3º e 4º do Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de
2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e
dá outras providências”, foi o mesmo REJEITADO por maioria de votos, tendo votado a
favor deste destaque apenas as vereadoras Érika Tereza Coitinho Affonso e Lúcia Helena
Nader Gonçalves. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de
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2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e
dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Osvaldo Ferreira
ressaltou a importância da discussão deste Projeto de Lei em tela, principalmente da
discussão por um colegiado de vereadores, respeitando a opinião de todos e que
futuramente a Câmara não poderá ser acusada de impedir o pagamento dos servidores
públicos, por falta de aprovação do orçamento. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves disse que, no seu entendimento, os artigos 3º e 4º não deveriam estar
no Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de 2016, que está amparada juridicamente e
tecnicamente em suas colocações, mas infelizmente seu pedido de destaque foi rejeitado
pela maioria dos vereadores, permanecendo os artigos 3º e 4º no corpo do Projeto de Lei
nº 13, de 23 de setembro de 2016. Disse que dinheiro de Convênio é dinheiro em conta,
que nunca foi votado nesta Casa um projeto desta natureza, remanejando dotação
orçamentária de Convênios e que, por isso, vota contra a aprovação do Projeto de Lei nº
13, de 23 de setembro de 2016. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso
disse que vota com a consciência tranquila, sem ficar intimidada com funcionários, mas
dentro do Projeto de Lei nº 13, de 23 de setembro de 2016 tem a questão do dinheiro em
caixa, que isso é um cheque em branco para o Município e que na dúvida, é melhor votar
contrário ao Projeto em tela. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 13, de 23 de
setembro de 2016 – “dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente e dá outras providências”, foi o mesmo APROVADO por maioria de
votos, sendo contrários os vereadores Érika Tereza Coitinho Affonso e Lúcia Helena
Nader Gonçalves. 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 comentou
brevemente sobre a reunião ocorrida na data de hoje, com o objetivo de esclarecer
dúvidas acerca do incidente ocorrido no último dia 14/10/2016, de grande repercussão em
rede social, envolvendo alunos universitários e um servidor público municipal (motorista),
agradecendo a presença de todos os participantes desta reunião, alunos, motorista e
Secretária Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, Srª. Daniela Cavalheiro Torino.
Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves agradeceu ao corpo jurídico da
Câmara Municipal de Bananal e à Contadora desta Casa pelo apoio técnico e auxílio na
elaboração de sua defesa referente ao pedido de destaque dos artigos 3º e 4º do Projeto
de Lei nº 13, de 23 de setembro de 2016, e agradeceu à vereadora Érika por ter apoiado
e favorável a este pedido de destaque. Em seguida, parabenizou a vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso pela realização de reunião, na Câmara Municipal de Bananal, na
data de hoje, com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca do incidente ocorrido no último
dia 14/10/2016, de grande repercussão em rede social, envolvendo alunos universitários e
um servidor público municipal (motorista). Disse, ainda, que os vereadores têm esse
papel de atender a comunidade, buscando essas soluções para os problemas de
interesse da população. Logo após, disse que recebeu um Ofício da Prefeitura Municipal
de Bananal comunicando que no próximo dia 07/11/2016, será realizada uma licitação, na
modalidade Leilão, para a alienação de veículos do tipo sucata, no estado em que se
encontram. Por fim, comentou brevemente sobre o problema da falta de medicamentos
oncológicos na rede pública de saúde, inclusive aqui em Bananal. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira disse que na reunião realizada nesta Câmara Municipal para
tratar sobre as obras da Rodovia Estadual SP-68, também comentou sobre a situação da
Rodovia Estadual SP-247, que graças a atenção do Governador do Estado, as obras
foram realizadas e o asfalto ficou muito bom, mas infelizmente esta Rodovia está
abandonada, necessitando de limpeza de canaletas de escoamento das águas pluviais e
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retirada de pequenas barreiras, e o Engenheiro do DER, Sr. Júnior disse que tomará as
providências para a manutenção da Rodovia SP-247. Disse, ainda, que desde o ano
passado, a Prefeitura Municipal não está fornecendo o ônibus escolar para os alunos
universitários que estudam na UBM, devido o ônibus estar aguardando a aquisição de
peças para seu conserto e que foi informado pela Secretária Municipal de Segurança,
Trânsito e Transporte, Srª. Daniela Cavalheiro Torino, que estas peças serão adquiridas e
em breve o ônibus voltará a fazer o transporte dos alunos. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para
a próxima Sessão Ordinária dia 03 (três) de novembro 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,
20 de outubro de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: __________________________________________
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