Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 13 - 2015
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2015. No
dia três do mês de setembro de dois mil e quinze (03/09/2015), 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 Terceira
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 122/2015= solicita da Secretaria Estadual da
Fazenda, a possibilidade de se instalar um posto de fiscalização em Bananal-SP;
VEREADOR JOSÉ EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º
123/2015= solicita da ANATEL providências quanto a resposta da Vivo, conforme anexo;
Requerimento n.º 124/2015= solicita do D.E.R. melhorias na sinalização da SP-247 e
instalação de lombadas em pontos estratégicos; VEREADOR LUIZ MAURICIO
COUTINHO: Requerimento n.º 125/2015= solicita da Secretaria Municipal de Saúde,
informações quanto a contratação de profissional dentista a fim de substituir a Dra.
Raquel; Moção n.º 124/2015= de aplausos, a todos os psicólogos, pela passagem do seu
dia em 27 de agosto; Moção n.º 125/2015= de aplausos, a todos os profissionais de
Educação Física, pela passagem do seu dia em 01 de setembro; VEREADOR ROBSON
DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.º 126/2015= solicita do D.E.R. de São
Paulo, cópia do Projeto de Licitação n.º 022/14 LTI, referente aos lotes 3 e 4 da SP-68,
sentido Bananal x Arapei e Bananal x Pouso Seco, e ainda cópia do Memorial Descritivo,
Orçamento Financeiro e contrato entre as empresas; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Indicação n.º 111/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reparos em
meio fio localizado na rua Geraldo Raimundo da Silva, na Vila Bom Jardim; Indicação n.º
112/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos visando proibir o
estacionamento de caminhões e demais veículos pesados no final da ponte Lee Costa
Cabral; VEREADOR OSVALDO FERREIRA: Indicação n.º 113/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, colocação de guard-rail na extensão da parte alta da rua João
Cândido da Silva; Indicação n.º 114/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
iluminação na parte alta da rua João Cândido da Silva, especificamente na escadaria que
dá acesso às diversas residências; Indicação n.º 115/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, construção de cômodo no Cemitério Municipal de Rancho Grande,
com intuito de que lá possam guardar ferramentas de uso, pelos funcionários públicos;
VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA COSTA: Indicação n.º 116/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, substituição de lâmpadas queimadas na quadra da
E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P. FERREIRA"; Indicação n.º 117/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, serviços de limpeza nos bueiros, valas e valetas em toda nossa
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cidade. 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
José Eduardo Costa Gomes de Oliveira 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 melhorias na sinalização
na SP-247, visto que a colocada não esta atendendo a necessidade dos usuários dessa
rodovia. Solicito que se faça estudos para a colocação de sinalização de animais na pista
próximo as fazendas, sinalização de pedestres próximos ao conglomerado de casas e
sinalização de saída de caminhões onde for necessário. Solicito também estudos para
instalações de lombadas em pontos estratégicos da rodovia, visto que os veículos estão
desenvolvendo altas velocidades o que já causou morte nessa rodovia. Em seguida, disse
que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado
ao Ilmo. SR. Everaldo Gomes Ferreira, DD. Gerente Da Anatel No Estado De São Paulo /
ER1, solicitando providências quanto a resposta da VIVO a uma solicitação anteriormente
apresentada. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Renato Villela, DD. Secretário Estadual da Fazenda, solicitando a
possibilidade de se instalar um Posto de Fiscalização na cidade de Bananal, Interior do
Estado de São Paulo. Bananal está sendo “rota” para caminhões carregados com
mercadorias sem nota fiscal. Até os moradores que moram nas ruas principais da cidade
reclamam que não conseguem sequer dormir devido ao grande tráfego de veículos
pesados durante a madrugada. Mesmo com o trabalho da polícia, fica difícil a fiscalização
diária desses veículos a fim de combater o contrabando e a sonegação fiscal. Na última
operação da Polícia Civil no dia 26 de agosto, na rodovia dos Tropeiros (SP-68) em
Bananal, foram apreendidos quatro caminhões carregados com cerveja. A mercadoria,
que tinha como destino cidades do Rio de Janeiro, estava sem nota fiscal. A carga nos
quatro veículos totalizava aproximadamente 40 mil garrafas da bebida. A Receita Estadual
foi acionada pela Polícia. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Ilma.
Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secretária Municipal de Saúde, solicitando
informações quanto à contratação de profissional dentista a fim de substituir a Dra.
Raquel, que se encontra de licença maternidade. Considerando que a licença
maternidade são de 6 meses, os pacientes que estavam aguardando há tempo na agenda
da Dra. Raquel, terão que aguardar no mínimo mais 6 meses para darem continuidade no
tratamento proposto. De acordo com as informações passadas pela população, os
profissionais (Dr. Gustavo e Dra. Tereza) estão atendendo apenas emergência, ou seja,
os pacientes da Dra. Raquel não terão continuidade do tratamento. Sabemos que o
atendimento emergencial não é o ideal. O trabalho de prevenção é muito importante, por
isso o correto seria a contratação de outro profissional para substituir a profissional
afastada durante este período. Em seguida, disse que apresentou uma Moção De
Aplausos a Todos os Psicólogos, pela passagem do seu dia em 27 de agosto de 2015.
Ninguém entende a mente humana melhor do que você. Haja capacidade e
responsabilidade. Que, aliás, você tem de sobra. 27 de agosto, Dia do Psicólogo.
Parabéns pelo seu dia. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Sra. Marlene Correa, DD.
Secretária Municipal de Assistência Social e a Sra. Ruth Valentim Nogueira Cobra, DD.
Secretária Municipal de Educação. Disse, ainda, que apresentou uma Moção De Aplausos
a todos os profissionais de educação física, pela passagem do seu dia em 01 de
setembro de 2015. Um corpo sem inteligência não ama! Um corpo sem saúde não
desfruta do amor! Um gênio sem amor não tem saúde espiritual. Diante disso tudo
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devemos, a cada instante, procurar a companhia dessas três virtudes, mesmo que as
alcancemos uma a uma. A você, profissional de Educação Física, que atua nos corpos de
seus alunos e atletas para, em verdade, alcançar-lhes as mentes e os corações, a nossa
homenagem e nosso reconhecimento pelo seu dia. Que se dê ciência do inteiro teor desta
a Sra. Karyna Cláudia Barros Rodrigues, DD. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e
a Sra. Ruth Valentim Nogueira Cobra, DD. Secretária Municipal de Educação. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que apresentou uma indicação
onde solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
substituir lâmpadas queimadas na quadra da E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira", na Vila
Bom Jardim, pois a quadra era utilizada no período noturno pelos jovens da localidade,
mas com as lâmpadas queimadas ficou impossível a prática de esporte na referida
quadra. Até mesmo um dos funcionários da escola que realizava um belíssimo trabalho
com as crianças à noite, foi obrigado a parar com os treinos por causa da iluminação, e
outra indicação em que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar serviços de limpeza nos bueiros, valas e valetas em toda
nossa cidade. Logo o período de estiagem passará e com a chegada das chuvas, a
sujeira acumulada nestes locais irá causar sérios transtornos aos moradores próximos.
Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou uma
indicação onde solicita a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade
de se realizar reparos em meio fio localizado na Rua Geraldo Raimundo da Silva, na Vila
Bom Jardim. O meio fio está quebrado e quando chove, a água da chuva invade a
residência da Sra. Chris Rodrigues. A mesma relatou que funcionários da Prefeitura
Municipal de Bananal estiveram no local, mediram e realizaram reparos apenas na
calçada de sua vizinha, mas a dela não. Esta situação está a mais de um ano. Em
seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de, junto a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e
Transporte, proibir o estacionamento de caminhões e demais veículos pesados no final da
ponte Lee Costa Cabral, mais precisamente em frente a residência da Sra. Valda, pois os
veículos ocultam a visão dos pedestres ao atravessar a ponte, além de atrapalharem
quem passa pela calçada, pois por terem sua carroceria pesada, ficam ligeiramente
“tombados” para o lado da calçada, encurtando a passagem. Disse, ainda, que a
Prefeitura Municipal de Bananal precisa adotar providências urgentes quanto à falta de
transporte escolar no Bairro Rural Sertão da Prata, pois naquela localidade algumas
crianças estão deixando de estudar devido à falta do transporte escolar. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira disse que no Município de São José dos Campos existe uma
Usina de Reciclagem de materiais, transformado materiais recicláveis em materiais de
construção, principalmente areia, e que esta ideia poderia ser implantada também no
Município de Bananal. Disse, ainda, que concorda com a vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa, quanto ao problema dos entulhos acumulados por diversas localidades
do Município de Bananal, ressaltando que muitos destes materiais são recicláveis e que
existe a necessidade de conscientização da população para a separação dos materiais
recicláveis para que a Prefeitura Municipal realize a coleta e destinação correta destes
materiais para a reciclagem. Comentou, em seguida, que concorda com a vereadora Érika
Tereza Coitinho Affonso sobre a necessidade de a Prefeitura Municipal de Bananal adotar
providências urgentes quanto à falta de transporte escolar no Bairro Rural Sertão da
Prata, pois naquela localidade algumas crianças estão deixando de estudar devido à falta
do transporte escolar. Em seguida, comentou sobre suas 03 (três) indicações
apresentadas à Prefeitura Municipal de Bananal, onde solicita, resumidamente, colocação
de guard-rail na extensão da parte alta da Rua João Cândido da Silva, instalação de
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iluminação na parte alta da Rua João Cândido da Silva, especificamente na escadaria que
dá acesso às diversas residências e a construção de cômodo no Cemitério Municipal de
Rancho Grande, com intuito de que lá possam guardar ferramentas de uso, pelos
funcionários públicos. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, do D.E.R. de São
Paulo, cópia do Projeto de Licitação n.º 022/14 LTI, referente aos lotes 3 e 4 da SP-68,
sentido Bananal x Arapei e Bananal x Pouso Seco, e ainda cópia do Memorial Descritivo,
Orçamento Financeiro e contrato entre as empresas. Colocados em votação os
requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade. Não havendo quem mais
quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se passasse para a
ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as), foi dispensada a chamada
regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual não
constou nenhum Projeto. Ato contínuo, o Presidente colocou em votação o requerimento
de urgência especial apresentado para a inclusão na Ordem do Dia dos seguintes
Projetos: Projeto de Lei nº 24, de 02 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de
credito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providencias”; Projeto de Lei
nº 25, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 26, de 16 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 27, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei
nº 28, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 29, de 16 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras
providências” e Projeto de Lei nº 32, de 25 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências” e Projeto de
Lei nº 30, de 16 de julho de 2015 – “Altera a redação dos incisos II, III, VI, §1º, VI e do §5º
do artigo 4º e acrescenta o inciso VII também ao artigo 4º da Lei Municipal nº 92, de 11 de
junho de 2013, alterada pela Lei nº 145, de 08 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a
criação do CONCID – Conselho da Cidade de Bananal, e dá outras providências”, sendo
este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeado o vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira como Relator Especial destes Projetos que entraram
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 José Eduardo Costa Gomes de Oliveira,
que disse que todos os Projetos de Lei em tela atendem à Constitucionalidade formal e
material, razão pela qual é favorável à aprovação dos mesmos. Colocados em discussão
o Projeto de Lei nº 24, de 02 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de credito
adicional especial no orçamento vigente e dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 25,
de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 26, de 16 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 27, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei
nº 28, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 29, de 16 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras
providências” e Projeto de Lei nº 32, de 25 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências”, solicitou e
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fez uso da palavra: Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que são Projetos de
Lei apresentados pelo Poder Executivo, que visam a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente do Município. Que são benfeitorias que virão para o
Município de Bananal e são créditos adicionais especiais porque não estavam previstos
no Orçamento e devem ser incluídos para que as obras descritas nos projetos possam ser
realizadas. Em seguida, leu todos os Projetos de Lei em discussão, explicando o objeto
de cada um deles. Com a palavra a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
concorda com as palavras ditas pelo vereador Osvaldo Ferreira, ressaltando que o
Município terá de devolver recursos para o DADE por obras realizadas anteriormente, na
Gestão de 2012, tendo em vista que não foram prestadas contas dos recursos utilizados.
Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que os Projetos de
Lei em discussão somam mais de 4,7 milhões de reais e que por isso é favorável à
aprovação deles. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que é
favorável à aprovação dos Projetos de Lei em análise, pois as obras a serem realizadas
gerarão recursos de ISS para os cofres do Município, além da geração de diversos
empregos temporários no Município, através das empresas que ganharem as licitações
para a realização das obras. Disse que ficou contente com a previsão destas obras,
principalmente com a revitalização da área Ivani Barbosa. Com a palavra vereador Luiz
Maurício Coutinho parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela explanação acerca dos
Projetos de Lei em discussão e que é favorável à aprovação deles, pois o Município só
tem a ganhar com a realização de todas as obras previstas nos Projetos. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com a aprovação de
todos os Projetos de Lei em discussão, principalmente com o da reforma da Santa Casa.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou vereador Osvaldo
Ferreira pelas explicações dadas sobre os Projetos de Lei em análise, ressaltando que
são muitas obras boas para o Município. Colocados em votação o Projeto de Lei nº 24, de
02 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 25, de 16 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 26, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei
nº 27, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 28, de 16 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 29, de 16 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências” e Projeto de Lei
nº 32, de 25 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente e dá outras providências”, foram os mesmos aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 30, de 16 de julho de 2015 –
“Altera a redação dos incisos II, III, VI, §1º, VI e do §5º do artigo 4º e acrescenta o inciso
VII também ao artigo 4º da Lei Municipal nº 92, de 11 de junho de 2013, alterada pela Lei
nº 145, de 08 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a criação do CONCID – Conselho
da Cidade de Bananal, e dá outras providências”, solicitou e fez uso da palavra: vereador
Osvaldo Ferreira disse que este Projeto de Lei em discussão veio para alterar a Lei que
dispõe sobre o CONCID, pela terceira vez, visto que o Município está com dificuldade
para compor o Conselho da Cidade de Bananal. Com a palavra a vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse que a Prefeitura Municipal de Bananal não deveria desapropriar
um terreno para a construção do SAMU em Bananal, pois o Município já possui imóvel
para isso. Disse que a população deve participar mais dos Conselhos Municipais, que é
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muito importante essa participação, mas infelizmente as pessoas não participam por ser
um trabalho voluntário. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
disse que concorda com a vereadora Érika, que é uma dificuldade muito grande do
Município conseguir pessoas para compor os Conselhos, principalmente o CONCID, que
espera que com essa alteração na Lei do CONCID, o Município consiga compor o referido
Conselho. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que já
participou de vários Conselhos municipais e que espera que dessa vez o CONCID seja
efetivamente composto. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 30, de 16 de julho de
2015 – “Altera a redação dos incisos II, III, VI, §1º, VI e do §5º do artigo 4º e acrescenta o
inciso VII também ao artigo 4º da Lei Municipal nº 92, de 11 de junho de 2013, alterada
pela Lei nº 145, de 08 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a criação do CONCID –
Conselho da Cidade de Bananal, e dá outras providências”, foi o mesmo aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, determinou o Senhor Presidente que se passasse para as
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as). Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que recebeu uma carta
do Deputado Padre Afonso, na qual ele faz um desabafo sobre a situação da saúde
pública em nossa região e no país atualmente. Em seguida, leu, na íntegra, a referida
carta para conhecimento de todos. Com a palavra a vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso disse que concorda com as palavras ditas pelo Deputado Padre Afonso sobre a
atual situação da saúde pública na nossa região. Disse, ainda, que recentemente fez um
apelo em rede social sugerindo a realização de uma Audiência Pública junto ao Governo
do Estado de São Paulo, para o debate acerca dos problemas enfrentados pelo Município
de Bananal no que se refere à saúde pública, por que esta na hora da população se unir e
fazer valer seus direitos perante os governantes. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza disse que os Governos Estadual e Federal não estão atendendo a
saúde dos Municípios como deveriam. Em seguida, agradeceu a Prefeitura Municipal de
Bananal pela futura instalação de um parquinho infantil na Praça Rubião Júnior.
Comentou que a Praça São Pedro, localizada no bairro Vila Bom Jardim, está
necessitando de troca de diversas lâmpadas. Por fim, pediu à Prefeitura Municipal de
Bananal providências urgentes quanto à falta de transporte escolar para as crianças
moradoras do Bairro rural Sertão da Prata. Com a palavra vereador Luiz Maurício
Coutinho parabenizou o Presidente desta Câmara Municipal de Bananal, vereador
Robson do Amaral Rodrigues, pela realização da Sessão Solene de entrega de honrarias
realizada no último dia 29 de agosto. Disse que concorda com as palavras ditas pelo
Deputado Estadual Padre Afonso, em sua carta apresentada a esta Casa em que se
refere sobre a saúde pública na região e seus problemas, ressaltando a dificuldade que
os pacientes de oncologia têm para se deslocarem até o Município de Guarulhos para
realizarem o tratamento. Em seguida, parabenizou a aluna bananalense escolhida para
representar o Município de Bananal no Campeonato de Tabuada realizado pela TV
Vanguarda. Por fim, parabenizou o grupo de teatro “Art in Cena” pela apresentação de
diversas peças em nosso Município. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa também parabenizou o Presidente desta Câmara Municipal de Bananal, vereador
Robson do Amaral Rodrigues, pela realização da Sessão Solene de entrega de honrarias
realizada no último dia 29 de agosto. Em seguida, parabenizou os funcionários municipais
que trabalham na cozinha da Unidade Mista de Saúde, pela limpeza e organização do
local de trabalho. Por fim, pediu à Prefeitura Municipal de Bananal providências urgentes
quanto à falta de transporte escolar para as crianças moradoras do Bairro rural Sertão da
Prata. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que
concorda com a indicação apresentada pelo vereador Osvaldo Ferreira onde solicita da
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Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocação de guard-rail na extensão da parte alta da rua
João Cândido da Silva, ressaltando que também já fez uma indicação nesse sentido, mas
não foi atendido até o momento. Parabenizou o grupo de teatro “Art in Cena” pela
apresentação de diversas peças em nosso Município e convidou a todos para
participarem da Audiência Pública a ser realizada no próximo dia 10 de setembro de 2015,
às 18h30min, no Plenário desta Casa, a fim de discutir a suspensão do Incentivo
Financeiro da Estratégia da Saúde da Família no Município de Bananal. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues agradeceu a todos os funcionários desta Câmara
Municipal de Bananal pela organização da Sessão Solene de entrega de honrarias
realizada no último dia 29 de agosto. Em seguida, disse que concorda com a indicação
apresentada pelo vereador Osvaldo Ferreira onde solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, colocação de guard-rail na extensão da parte alta da Rua João Cândido da
Silva. Comentou brevemente também sobre um Ofício recebido do Excelentíssimo
Deputado Estevam Galvão, em que parabeniza a vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves pelo recebimento do Diploma da Ordem do Mérito Municipal e aproveitou a
oportunidade para desejar uma boa recuperação à saúde da vereadora Lúcia Nader. Por
fim, parabenizou o grupo de teatro “Art in Cena” pela apresentação de diversas peças em
nosso Município. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 17
(dezessete) 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, 03 de setembro de 2015.
Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza

2º Secretário: ___________________________________________
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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