Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 12 - 2015
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2015. No dia
vinte do mês de agosto de dois mil e quinze (20/08/2015), 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 Décima Segunda
Sessão Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência do vereador
Robson do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): Luiz Cosme Martins de
Souza (1º Secretário), Álvaro Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário), Luiz Mauricio
Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
Érika Tereza Coitinho Affonso e Osvaldo Ferreira. Ausente a vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves (Vice – Presidente. 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 LUIZ COSME
MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.º 120/2015= solicita da Elektro, informações
quanto ao pagamento dos recursos da CIP nas contas de energia elétrica; Moção n.º
120/2015= de aplausos, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Mussi Ferreira, pela
liberação de Emenda Parlamentar no valor de R$50.000,00 para atender a Secretaria
Municipal de Saúde em Bananal; Moção n.º 121/2015= de aplausos, a Sra. Telma Cristina
Ferreira e a Sra. Luzia Pinheiro Santos Bernardino, pela realização do almoço beneficente
da APAE realizado em 10/07/2015; Moção n.º 122/2015= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Claudia Marcia Rosino Carneir; Moção n.º 123/2015= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Luzia da Conceição; Indicação n.º 104/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, serviços de reforma e manutenção na passarela que liga a av. João de Godoy
Macedo a rua Antonio A. Rodrigues Leite na Cerâmica; VEREADORA MARIA
APARECIDA SOUZA DA COSTA: Requerimento n.º 121/2015= solicita da Secretaria
Municipal de Saúde, informações quanto a compra de aparelhos para atender o setor de
fisioterapia; Moção n.º 119/2015= de aplausos, ao Reverendíssimo Senhor Pe. Tiago
Augusto Pereira Vituriano, pela realização da belíssima Festa de Nosso Padroeiro Senhor
Bom Jesus do Livramento, Nossa Senhora da Boa Morte e da Glória; Indicação n.º
110/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, contratação de profissional
competente para recepcionar os turistas em Bananal; VEREADOR OSVALDO
FERREIRA: Moção n.º 116/2015= de apoio, ao Projeto de Lei n.º 8256/2014, de autoria
do Tribunal Superior do Trabalho, encaminhado ao Congresso Nacional por seu
presidente, Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, que cria 973 novos cargos de
servidores efetivos para o Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região; VEREADOR
LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 117/2015= de aplausos, ao Sr. Dr. Daniel
Tressoldi (Dentista Protético), pelo imprescindível e belo trabalho realizado na Secretaria
Municipal de Saúde em Bananal; Indicação n.º 106/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, reparos na porta do antigo consultório odontológico do PSF da Palha;
Indicação n.º 107/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de tapaburacos na rua Boa Esperança e ainda conserto de tampa de bueiro na rua José Lima, na
Palha; Indicação n.º 108/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de
reforma e manutenção de todos os pontos de ônibus da cidade; VEREADOR ROBSON
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DO AMARAL RODRIGUES: Moção n.º 118/2015= de aplausos, a Secretária Municipal de
Esportes e Lazer, Sra. Karyna Claudia Barros Rodrigues, pela realização e organização
da tradicional corrida de rua realizada em 02 de agosto do ano em curso; Indicação n.º
109/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocação de cantoneiro fixo no
bairro Vila Bom Jardim no Educandário; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES
DE OLIVEIRA: Indicação n.º 105/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reparos
urgentes nos aparelhos da Academia ao Ar Livre da Praça D. Domiciana; 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 um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Milton Araújo Pontes, DD. Consultor institucional Elektro, solicitando informações quanto ao pagamento dos recursos arrecadados da CIP
(Contribuição Iluminação Pública) nas contas de energia elétrica dos consumidores. Estes
recursos estão sendo repassados a Prefeitura Municipal de Bananal? Se positivo, em qual
conta está sendo depositado? Em seguida, disse que apresentou uma Moção De
Aplausos ao Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Mussi Ferreira, pela liberação de
Emenda Parlamentar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender a
Secretaria Municipal de Saúde em Bananal, mais precisamente o Centro Odontológico da
Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos. Em nome da população de Bananal,
meu muito obrigado ao Deputado e especialmente a Sra. Cristina, sua assessora, que
sempre nos atende com muito carinho, respeito e compreensão. Disse, ainda, que
apresentou uma Moção De Aplausos a Sra. Telma Cristina Ferreira e a Sra. Luzia Pinheiro
Santos Bernardino, pela realização do almoço beneficente da APAE realizado no dia 10
de julho no Solar Aguiar Valim, com a presença das crianças da APAE de Barra Mansa.
Parabéns a todos os envolvidos no evento, tanto pelo delicioso almoço, quanto pela
apresentação de dança e coral de mães da APAE na Praça Rubião Júnior. Este foi um dia
muito especial. Comentou, em seguida, que apresentou uma “Moção De Pesar”, pelo
falecimento da Sra. Claudia Marcia Rosino Carneiro, ocorrido recentemente. Deixo
registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela
partida da Sra. Claudia, uma pessoa muito conhecida e querida entre todos. Sem dúvidas,
uma perda que entristece a cidade de Arapeí e também 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. Em seguida, disse que
apresentou uma “Moção De Pesar”, pelo falecimento da Sra. Luiza da Conceição,
ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta Casa Legislativa meus sinceros
sentimentos de pesar pela partida da Sra. Luiza, uma pessoa muito conhecida e querida
entre os bananalenses, sempre espalhando sua alegria entre todos. Por fim, disse que
apresentou uma indicação em que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade urgente de se realizar serviços de reforma e manutenção na
passarela de metal que liga a av. João de Godoy Macedo a rua Antônio A Rodrigues Leite
na Cerâmica. A referida passarela está com seu piso de metal se deteriorando, formando
enormes buracos, que podem a qualquer momento causar sérios acidentes,
principalmente entre crianças e idosos. Diversas grades estão faltando, precisando ser
substituídas e a ferrugem tomou conta de praticamente toda a passarela, que necessita
urgente de uma pintura. Diversas pessoas fazem uso diariamente da passarela, por isso
peço de Vossa Excelência serviços de reforma urgente na mesma, antes que venha a
acontecer acidentes fatais. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretária Municipal de
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Saúde, solicitando informações quanto à compra de aparelhos para atender o setor de
Fisioterapia, com verbas restantes da compra da ambulância, segundo informações da
própria Secretaria de Saúde no ano de 2014. A compra de aparelhos para atender o setor
de Fisioterapia é de suma importância, pois os profissionais não estão conseguindo
atender de forma satisfatória os pacientes que necessitam de reabilitação física. Com a
palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que apresentou uma Moção De Aplausos
ao Ilmo. Sr. Dr. Daniel Tressoldi (Dentista Protético), pelo imprescindível e belo trabalho
de próteses dentárias realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Bananal através do
Programa Laboratório Regional de Próteses Dentárias, habilitado na Portaria do Ministério
da Saúde n.º 1585/2013 desde 02/08/2013. O Projeto foi elaborado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Bananal no ano de 2013, e nestes dois anos já beneficiou muitas
pessoas de nossa cidade. Parabéns pelo trabalho realizado com muita dedicação,
atenção e muito amor com seus pacientes. É emocionante e gratificante devolver o
sorriso a nossa população. Agradeço ainda a Prefeitura Municipal de Bananal e a
Secretaria Municipal de Saúde por oferecer ao nosso povo um serviço de excelência. Que
se dê ciência do inteiro teor desta ao homenageado, a Secretaria Municipal de Saúde e a
Prefeitura Municipal de Bananal. Em seguida, parabenizou o vereador Luiz Cosme
Martins de Souza pela apresentação da Moção de Aplausos A Sra. Telma Cristina Ferreira
e a Sra. Luzia Pinheiro Santos Bernardino, pela realização do almoço beneficente da
APAE realizado no dia 10 de julho no Solar Aguiar Valim, com a presença das crianças da
APAE de Barra Mansa. Em seguida, disse que apresentou uma indicação em que solicita
à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços
de reforma e manutenção de todos os pontos de ônibus existentes em nossa cidade.
Disse, ainda, que apresentou uma indicação em que solicita a Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de tapa-buracos na parte
asfáltica da Rua Boa Esperança no bairro da Palha, pois a reclamação dos motoristas e
pedestres é grande. Indico ainda para a necessidade de se realizar conserto de tampa de
bueiro localizada na Rua José Junior, no mesmo bairro. Comentou, em seguida, que
apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar reparos na porta do antigo consultório odontológico do PSF da
Palha, nas proximidades da entrega do leite (Programa Viva Leite). Comentou, por fim,
sobre a necessidade de se implantar mais quebra-molas no Bairro Timborê, para
aumentar a segurança dos moradores daquela localidade. Com a palavra vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que apresentou uma indicação em que solicita à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de
reparos urgentes nos aparelhos que estão danificados na Academia ao Ar livre da Praça
Dona Domiciana. Disse, ainda, que na data de 08 de maio do corrente ano fez uma
indicação à Prefeitura Municipal de Bananal referente à implantação da zona azul no
Município, reiterando que os recursos poderão ser utilizados na regularização da Guarda
Municipal de Bananal. Em seguida, teceu breves comentários sobre a realização da
coleta seletiva de lixo que vem ocorrendo no Município de Bananal desde o início do ano,
ressaltando que no início eram recolhidas cerca de 09 (nove) toneladas de lixo mensais e
que atualmente a quantidade média é de 19 (dezenove) toneladas por mês. Com a
palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que concorda com a indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de
reparos urgentes nos aparelhos que estão danificados na Academia ao Ar livre da Praça
Dona Domiciana, feita pelo vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, ressaltando
que é necessário um vigia naquele local para realizar a proteção destes equipamentos,
pois algumas pessoas e crianças estão danificando deliberadamente a academia e o
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gramado no local. Em seguida, parabenizou o vereador Luiz Maurício pela apresentação
de uma Moção de Aplausos ao Ilmo. Sr. Dr. Daniel Tressoldi (Dentista Protético), pelo
imprescindível e belo trabalho de próteses dentárias realizado na Secretaria Municipal de
Saúde de Bananal através do Programa Laboratório Regional de Próteses Dentárias,
habilitado na Portaria do Ministério da Saúde n.º 1585/2013 desde 02/08/2013. Disse,
ainda, que a ponte do Bairro Santa Vitória que foi reformada ficou muito boa e que espera
que a parte alta da estrada rural 57 também seja reformada. 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, 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 Luiz Cosme Martins de Souza disse que enviou
um ofício à Cetesb solicitando uma limpeza geral e dragagem do Rio Bananal. Disse
também que esteve com a Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª Sarah Bruno, ocasião em
que foi informado pela mesma que serão adquiridos pela referida Secretaria 03 (três)
novos computadores para a Sala de Vacina e será realizado um concurso público para a
área de saúde do Município ainda esse ano. Em seguida, parabenizou o Governo do
Estado de São Paulo pelo início das obras na Delegacia de Polícia Civil de Bananal.
Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pelas obras de recuperação da estrada
rural BNN20, que liga o Bairro Madeireira ao Bairro Coqueiros. Com a palavra vereador
José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que espera que a Prefeitura Municipal de
Bananal informatize a Sala de Recepção da Unidade Mista de Saúde. Com a palavra
vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que devido à atual crise econômica
nacional, é muito difícil para os Prefeitos administrarem o orçamento dos Municípios
brasileiros. Disse que o objetivo principal do Programa Câmara Itinerante é o de
aproximar o cidadão da política e proporcionar que os munícipes acompanhem mais de
perto as decisões políticas do Poder Público. Disse, ainda, que é a favor de uma redução
no número de Secretarias Municipais, que é contra a compra de votos, mas sim a favor da
politização do cidadão. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse
que apresentou uma Moção De Aplausos ao Reverendíssimo Senhor Pe. Tiago Augusto
Pereira Vituriano, pela realização da belíssima comemoração da Festa de Nosso
Padroeiro Senhor Bom Jesus do Livramento, Nossa Senhora da Boa Morte e da Glória.
Por mais um ano tivemos belíssimas comemorações em nossa Igreja, com uma maciça
participação de nossa comunidade, que acolheram os párocos que vieram nos prestigiar e
com a presença do nosso bispo diocesano. Parabéns Pe. Tiago, e que Deus continue lhe
guiando por todos os dias de sua vida. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho
disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviços de tapa-buracos na parte asfáltica da rua Boa
Esperança no bairro da Palha, pois a reclamação dos motoristas e pedestres é grande.
Indico ainda para a necessidade de se realizar conserto de tampa de bueiro localizada na
Rua José Junior, no mesmo bairro. Em seguida, parabenizou a equipe de teatro do
Município pela apresentação que será realizada no próximo dia 22 do corrente mês, no
Bairro Rancho Grande, com a peça denominada “Nem o céu é o limite”. Por fim, disse que
será realizado pela Prefeitura Municipal de Bananal um concurso público para a área de
saúde do Município ainda esse ano, visando o preenchimento de cargos de agentes
comunitários e enfermeiros. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues
desejou uma boa recuperação à saúde da vereadora Lúcia Nader, que está realizando
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vários exames médicos na data de hoje. Disse que apresentou uma Moção de Aplausos à
Secretária Municipal de Esportes e Lazer, Srª. Karyna Cláudia Barros Rodrigues, pela
realização e organização da tradicional corrida de rua do Município de Bananal, realizada
no último dia 02 (dois) de agosto do corrente ano. Em seguida, disse que o Bairro
Educandário necessita de um cantoneiro fixo, visando cuidar permanentemente das ruas
daquela localidade e que a cidade está necessitando de lixeiras nas ruas do centro, assim
como era antigamente, pois as pessoas e os turistas não têm onde jogar seus lixos nas
ruas do centro da cidade. 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 setembro de 2015, 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 agosto de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
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