Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 14 - 2015
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015. No
dia dezessete do mês de setembro de dois mil e quinze (17/09/2015), 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 Quarta
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 127/2015= solicita da ELEKTRO,
disponibilização de energia elétrica na localidade rural denominada “Sertão Mata Escura
Invernada” em Bananal; Moção n.º 126/2015= de aplausos, aos novos empresários Edson
Pereira da Silva, Felipe dos Santos Silva e Erik dos Santos Silva; Moção n.º 127/2015= de
aplausos e agradecimentos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo trabalho realizado na
área da saúde na Praça Rubião Júnior, no dia 05/09/2015; Indicação n.º 120/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalação de quebra-molas e placas indicativas
de velocidade na rua Dr. José Rangel de Almeida e Av. Bom Jesus; VEREADOR JOSÉ
EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA: Requerimento n.º 128/2015= solicita da
ELEKTRO, prolongamento da iluminação pública na rua Prefeito Washington Luiz
Carvalho Bruno nas Formigas, em Bananal; Requerimento n.º 129/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, recadastramento das pessoas no programa do leite para o
idoso; Indicação n.º 118/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalação de
ponto de ônibus no Conjunto Habitacional Pref. Washington Luiz Carvalho Bruno;
Indicação n.º 119/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalação de 2 quebramolas na rua Pref. Washington Luiz Carvalho Bruno; VEREADORA LÚCIA HELENA
NADER GONÇALVES: Requerimento n.º 130/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, cópia do convênio firmado entre a Elektro, com relação a CIP; Requerimento
n.º 131/2015= solicita da VIVO, providências urgentes com relação aos problemas
técnicos que vêm ocorrendo em Bananal; Moção n.º 128/2015= de aplausos, ao
Reverendíssimo Senhor Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano e ao Reverendíssimo Pe.
Hamilton Nascimento, pelo empenho na realização da Novena do Senhor Bom Jesus do
Livramento e da Festa de N. Senhora da Boa Morte e da Glória; Moção n.º 129/2015= de
aplausos, ao Sindicato Rural de Bananal, pelo belíssimo empreendimento e
sustentabilidade na geração de renda ao produtor rural e aos munícipes; Moção n.º
130/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Laura Valiante Peixoto Covre; Moção
n.º 131/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jose Pereira Barros Filho; Indicação n.º
130/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalação de quebra-molas na rua
Benedito de Paula; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Moção n.º 132/2015=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Jose Pereira Barros Filho; Indicação n.º 121/2015=
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solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de limpeza geral no bairro Vila Bom
Jardim e Fecha Porta; Indicação n.º 122/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviços de poda de árvores na rua Arnaldo de Souza Alves; Indicação n.º 123/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reforma geral na E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P.
FERREIRA"; Indicação n.º 124/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalação
de portas nos sanitários do banheiro da recepção da Unidade Mista de Saúde Mons. Cid
França Santos; Indicação n.º 125/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
disponibilização de um funcionário da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra" para zelar os
banheiros da referida escola; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º
133/2015= de pesar, pelo falecimento do jovem Renato de Almeida Nunes; Indicação n.º
126/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocação de tambores de lixo no
bairro Formigas; Indicação n.º 127/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviços de dedetização nos bueiros do bairro Formigas; Indicação n.º 128/2015= solicita
da Exma. Sra. Prefeita Municipal, recolocação das faixas de identificação dos postos do
PSF da Palha e de Rancho Grande; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES:
Indicação n.º 129/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, destinação de vagas no
centro da cidade para deficientes físicos e idosos; 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 Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Ilma. Sra. Dra. Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional da
Vivo, solicitando providências urgentes com relação aos problemas técnicos que vêm
ocorrendo diariamente na cidade de Bananal, tanto rede fixo quanto rede móvel.
Recentemente ficamos três dias sem sinal algum, gerando com isso perdas monetárias e
morais, pois sabemos que atualmente a comunicação é indispensável. Quando a
empresa Telefônica prestava os serviços de comunicação, não tínhamos tantos
problemas como hoje, mas acreditamos no trabalho e na competência desta tão
conceituada empresa que é a Vivo, portanto aguardamos a solução dos problemas
apresentados o mais breve possível. 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 cópia do convênio firmado entre a Prefeitura
Municipal de Bananal e a Elektro, detalhando a forma de cobrança da CIP (Contribuição
Iluminação Pública). Disse, ainda, que apresentou uma Moção de Aplausos ao
Reverendíssimo Senhor Pe. Tiago Augusto Pereira Vituriano e ao Reverendíssimo Senhor
Pe. Hamilton Nascimento, pelo imprescindível empenho depositado na realização da
belíssima Novena do Senhor Bom Jesus do Livramento e da comemoração da Festa de
Nossa Senhora da Boa Morte e da Glória em nosso município. Parabéns! E que Nosso
Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um de nós. Que se dê ciência do inteiro
teor desta aos Padres homenageados. Comentou, em seguida, sobre uma Moção de
Aplausos apresentada ao Sindicato Rural de Bananal, em nome de seu Presidente,
Ilustríssimo Senhor Robério Rodrigues de Melo e toda sua Diretoria pelo belíssimo
empreendimento e sustentabilidade na geração de renda ao produtor rural e também aos
munícipes. Temos a certeza de grandes eventos agropecuários e agronegócios. Parabéns
empreendedores! Sucesso absoluto! Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Presidente
do Sindicato Rural de Bananal, Ilmo. Sr. Robério Rodrigues de Melo. Em seguida, teceu
breves comentários sobre uma “Moção de Pesar” apresentada pelo falecimento do Sr.
Jose Pereira Barros Filho, ocorrido recentemente. Raiz de uma frondosa árvore, assim foi
o Sr. Jose Pereira, popularmente conhecido como “Dadá”, no decorrer dos seus 72 anos
de existência. Uma raiz muito forte que soube enviar para os muitos ramos que dela
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brotaram, uma seiva sadia, repleta de amor, de coragem e de fé. No anonimato de sua
existência humilde ele colecionou uma grande quantidade de boas obras, bagagem que
levou consigo para entregar ao seu Criador. Para todos nós que aqui ficamos, deixou
lembranças gostosas e o seu exemplo de vida que jamais poderá ser esquecido. Deixou
também uma eterna saudade. Aos seus familiares, que choram a sua partida, o nosso
abraço amigo e o nosso respeito por este momento de dor. Esta homenagem que, de
antemão sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada
aos familiares. Disse também que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento da
Sra. Maria Laura Valiante Peixoto Covre, ocorrido recentemente. O vazio que a ausência
da Sra. Maria Laura deixou, não apenas em suas vidas, mas também na vida dos que
com ela 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 a sua mãe, Sra. Maria de Lourdes Valiante Peixoto. Em seguida,
disse que apresentou uma indicação onde solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se instalar redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua
Benedito de Paula, que dá acesso a “Chácara do Gú”. Parabenizou os proprietários do
Restaurante da Estação que está sendo inaugurado na data de hoje. Disse também que
recebeu respostas sobre os requerimentos apresentados anteriormente, com relação à
situação da Estação Ferroviária, sendo que os Correios responderam que o escopo
técnico do projeto já foi realizado e está em fase de pesquisa de preços de mercado para
a realização da obra e o Condephaat também respondeu ao requerimento esclarecendo
que está em tramitação na instituição um Processo Administrativo que versa sobre o
abandono do citado imóvel, sendo que os Correios foram notificados para realizar projeto,
sanando as irregularidades encontradas. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
Gomes de Oliveira disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Milton Araújo Pontes, DD. Consultor Institucional Elektro, solicitando o prolongamento da iluminação publica na Rua Prefeito Washington
Luiz Carvalho Bruno no Bairro das Formigas. Por essa rua passa um grande número de
moradores do Conjunto Residencial Prefeito Washington L C Bruno e devido às condições
precárias por falta de iluminação oferece perigo constante aos seus moradores. 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
o recadastramento das pessoas que recebem o leite do idoso para que esse cadastro
seja atualizado e permita que outras pessoas que estão em uma grande fila de espera
tenham oportunidade de desfrutar desse programa. Disse que recebeu resposta sobre a
indicação feita anteriormente com relação à academia ao ar livre situada na Praça Dona
Domiciana, sendo respondido pelo Poder Executivo que a reforma será realizada em
breve no local. Comentou brevemente sobre uma indicação apresentada onde solicita à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se providenciar a
instalação de um ponto de ônibus no Conjunto Habitacional Prefeito Washington L C
Bruno para abrigar os moradores, principalmente em dias chuvosos. Disse, ainda, que
apresentou uma indicação em que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se providenciar a instalação de dois quebra-molas na Rua Prefeito
Washington Luiz Carvalho Bruno, sendo um na altura do numero 385 e o outro na esquina
com a Rua Gabriela Teodoro de Jesus. Nessa rua transita um grande numero de pessoas
e a alta velocidade desenvolvida pelos veículos coloca em risco a vida desses moradores.
Por fim, comentou que na última terça-feira foi assinado um contrato entre a Prefeitura
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Municipal de Bananal e a empresa Campos Melo, para a construção da Creche no Bairro
Cerâmica, cujo valor contratual é de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta mil reais). 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 a
necessidade de se disponibilizar energia elétrica na localidade rural denominada “Sertão
Mata Escura Invernada”, próximo a Reserva Florestal na Serra da Bocaina em BananalSP, pois na localidade existem diversas propriedades, sendo que a energia elétrica
termina na residência do “Sr. Dito”, muito próximo já das demais propriedades. Em
seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos aos novos empresários: Edson
Pereira da Silva, Felipe dos Santos Silva e Erik dos Santos Silva, por assumirem
recentemente o antigo “Supermercado da Vila”, agora com o nome de “Supermercado
São Judas Tadeu”, com novos empreendimentos, gerando mais empregos aos nossos
munícipes e oferecendo produtos de qualidade e com preços competitivos perante aos
demais comércios de nossa cidade. Comentou também, brevemente, sobre uma Moção
de Aplausos e Agradecimentos apresentada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo
belíssimo e imprescindível trabalho realizado na área da saúde, na Praça Rubião Júnior,
no dia 05 de setembro do ano em curso. Por mais uma vez a Igreja Adventista do Sétimo
Dia faz seu papel de servir ao próximo, e como representante do povo bananalense,
tenho o dever de expressar meus sinceros aplausos e agradecimentos a toda Equipe da
Igreja, que não mediu esforços neste dia, oferecendo às pessoas um atendimento de
excelência. Por fim, disse que apresentou uma indicação em que solicita à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar redutores de velocidade
(quebra-molas) e Placas Indicativas de Velocidade, na Rua Dr. José Rangel de Almeida e
Av. Bom Jesus. Os locais que me refiro são exatamente em frente à Delegacia de Polícia
Civil e em frente à Base da Polícia Militar, locais estes que os veículos estão transitando
em alta velocidade, não respeitando nem a autoridade policial nem tampouco a vida, pois
são locais que circulam diariamente diversas pessoas, dentre elas crianças e idosos. Com
a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou uma “Moção de
Pesar”, pelo falecimento do Sr. Jose Pereira Barros Filho, popularmente conhecido como
“Dadá”. Deus tira de nós quem mais amamos. Quando menos esperamos e sem nenhum
aviso. E a culpa? A culpa é da vida que tem inicio, meio e fim. A nossa culpa está apenas
em amar tanto e sentir tanto perder alguém. Mas o tempo é remédio e nele conquistamos
o consolo, com ele pensamos nos bons momentos. E no fim apenas a saudade e uma
certeza: não importa onde esteja, estará sempre comigo. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação em que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal
para a necessidade de se realizar serviços de limpeza geral no bairro Vila Bom Jardim e
Fecha Porta. Comentou brevemente também sobre uma indicação apresentada à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar poda de
galhos de árvores localizadas na rua Arnaldo de Souza Alves, que dá acesso ao bairro
Laranjeiras, pois devido a última forte chuva, o vento deslocou os galhos, atrapalhando o
tráfego de veículos. Em seguida, disse que apresentou uma indicação à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal para a necessidade urgente de se realizar reforma geral na
E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira", pois segundo informações de pais e alunos, a escola
encontra-se em precárias condições de funcionamento. Uma outra indicação apresentada
solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar
portas nos sanitários do banheiro da recepção da Unidade Mista de Saúde Mons. Cid
França Santos, pois apenas a porta principal do banheiro não está dando a privacidade
necessária ao usuário. Disse também que apresentou uma indicação em que solicita à
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se disponibilizar um
funcionário da E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra" para zelar os banheiros da referida
escola, pois algumas mães vieram até esta Vereadora reclamar do mau cheiro nos
banheiros, além de alguns alunos estarem jogando papel higiênico no vaso sanitário. Com
a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a Diretoria do Sindicato Rural de
Bananal, na pessoa do Sr. Robério Rodrigues de Melo, Presidente do Sindicato Rural de
Bananal, pela inauguração do Centro de Eventos e Agronegócios “Fábio Meirelles”, no
último dia 12 de setembro de 2015, ressaltando que foi um evento muito bom, no qual
também foi entregue o Título de Cidadão Bananalense ao Ilustríssimo Dr. Fábio de Salles
Meirelles, por este vereador. Disse que a água e o esgoto em breve serão instalados no
Bairro Recanto Verde, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Bananal foi intimada
para a regularização do local e realização das obras de saneamento básico, onde a
Sabesp colaborará com o apoio técnico necessário a este empreendimento. Disse
também que a obra da SP-68 já foi iniciada no Município de Arapeí-SP, que será uma
obra muito boa para nossa região. Disse que a concessionária Elektro não está
atendendo aos pedidos dos vereadores e que o Sr. Milton Araújo Pontes, DD. Consultor
Institucional da Elektro está merecendo uma Moção de Repúdio desta Câmara Municipal,
assinada por todos os vereadores e sugeriu à Presidência desta Casa a realização de
uma Audiência Pública com a referida concessionária de energia elétrica para o debate de
temas e demandas do Município de Bananal, principalmente com relação à cobrança da
CIP. Em seguida, parabenizou a vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves pelo
requerimento apresentado em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma.
Sra. Dra. Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional da Vivo,
solicitando providências urgentes com relação aos problemas técnicos que vêm
ocorrendo diariamente na cidade de Bananal, tanto rede fixo quanto rede móvel. Com a
palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que concorda com o vereador
José Eduardo Costa Gomes de Oliveira com relação ao recadastramento das pessoas
que recebem o leite do idoso para que esse cadastro seja atualizado e permita que outras
pessoas que estão em uma grande fila de espera tenham oportunidade de desfrutar
desse programa. Disse, ainda, que concorda com a vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso sobre a necessidade urgente de se realizar reforma geral na E.M.E.F. "Prof.ª
Zenóbia P. Ferreira", que encontra-se em precárias condições de funcionamento,
ressaltando que o problema de infiltração de água na última chuva foi devido à falta de
limpeza nas calhas dos telhados. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse
que apresentou uma “Moção de Pesar”, pelo falecimento do jovem Renato de Almeida
Nunes, ocorrido recentemente. Que Deus conforte todos vocês familiares, pela perda
prematura do jovem Renato, pois foi com bastante pesar que recebi a triste notícia de sua
morte, 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. Em seguida, deixou seus sinceros sentimentos de pesar à
família do Sr. Jose Pereira, popularmente conhecido como “Dadá”. Em seguida, teceu
breves comentários sobre uma indicação apresentada à Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se colocar “tambores de lixo” no bairro das Formigas, na
rua Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno, pois os moradores estão reclamando a
ausência de lixeiras no referido local. Disse também que apresentou uma indicação em
que solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
realizar serviços de dedetização nos bueiros do bairro das Formigas, pois segundo os
moradores, está havendo um grande aparecimento de animais indesejáveis como insetos
e roedores. Em seguida, comentou sobre uma indicação apresentada onde solicita à
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se recolocar as faixas
de identificação dos Postos do PSF do bairro da Palha e do Rancho Grande. A faixa do
Rancho Grande nem se encontra mais visível no local, pois se desprendeu totalmente. Já
a faixa da Palha está dependurada, precisando ser recolocada. Parabenizou o vereador
Osvaldo Ferreira pela inauguração do Centro de Eventos e Agronegócios “Fábio
Meirelles”, do Sindicato Rural de Bananal, no último dia 12 de setembro de 2015, e pela
entrega do Título de Cidadão Bananalense ao Ilustríssimo Dr. Fábio de Salles Meirelles.
Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal pela assinatura do contrato entre o Poder
Executivo e a empresa Campos Melo, para a construção da Creche no Bairro Cerâmica,
cujo valor contratual é de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil
reais). Parabenizou a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Ilustríssima
Secretária Municipal Srª. Ruth Valentin Nogueira Cobra, pela distribuição de 07 (sete)
notebook’s aos alunos da escola rural do Dois Retiros. Parabenizou o grupo de teatro Art
In Cena pela belíssima apresentação da peça teatral “A flor da Pele”. Com a palavra
vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos agradeceu os senhores Fernando e Coqueiro, da
equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal, pelas providências adotadas com
relação à água das chuvas que está danificando o muro do morador local conhecido como
Sr. Dito. Agradeceu a equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pelo conserto
de 02 (duas) tampas de bueiro, a pedido de moradores. Disse que as benfeitorias
realizadas na Unidade Mista de Saúde pela empresa Guarizzi ficaram muito boas. Em
seguida, deixou seus sinceros sentimentos de pesar à família do Sr. Jose Pereira,
popularmente conhecido como “Dadá”. Em seguida, solicitou que a Prefeitura Municipal
de Bananal dê mais atenção à Academia ao ar livre localizada na Praça Dona Domiciana,
pois esta academia deveria ser cercada com tela ou então ser colocado um funcionário
vigilante para tomar conta do local. Parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela
inauguração do Centro de Eventos e Agronegócios “Fábio Meirelles”, no último dia 12 de
setembro de 2015 e pela entrega do Título de Cidadão Bananalense ao Ilustríssimo Dr.
Fábio de Salles Meirelles. Por fim, disse que concorda com o vereador Osvaldo Ferreira
sobre a necessidade da realização de uma Audiência Pública com a Elektro para o debate
de temas e demandas do Município de Bananal, principalmente com relação à cobrança
da CIP. 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 do Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto de
2015 – “Concede anistia das multas e juros relativos ao IPTU e ISS, inscritos ou não em
Dívida Ativa até 31 de dezembro de 2014, aos contribuintes do Município de Bananal, nas
condições que especifica, e dá outras providências”, sendo este requerimento aprovado
por unanimidade. Em seguida, foi nomeado o vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos 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 Álvaro Luiz Nogueira Ramos, que disse que o Projeto de Lei em tela atende à
Constitucionalidade formal e material, razão pela qual é favorável à aprovação do mesmo,
deixando a análise do mérito aos nobres Edis. Colocado em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 02, de 31 de agosto de 2015 – “Concede anistia das multas e juros
relativos ao IPTU e ISS, inscritos ou não em Dívida Ativa até 31 de dezembro de 2014,
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aos contribuintes do Município de Bananal, nas condições que especifica, e dá outras
providências”, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra Vereadora Lúcia Helena
Nader Gonçalves disse que é muito importante este Projeto de Lei Complementar nº 02,
de 31 de agosto de 2015 porque com ele a Prefeitura Municipal de Bananal irá arrecadar
mais de R$ 1 milhão de reais, dando a chance para os contribuintes pagarem seus
impostos atrasados, IPTU e ISS, sem multa e juros e colocar sua situação em dia. Com a
palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que concorda com as palavras da
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves, que a dívida ativa no Município é de mais de
R$ 1 milhão de reais, valor este que será bem reduzido com esta anistia e que os valores
de débitos inferiores a R$ 80,00 (oitenta reais) serão remidos, conforme dispõe o Projeto
de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto de 2015. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse que este Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de
agosto de 2015 chegou em boa hora porque irá gerar recursos para o Município, mas que
a Prefeitura municipal de Bananal deve notificar os devedores e divulgar amplamente esta
anistia para estimular as pessoas a realizarem os pagamentos de seus impostos
atrasados. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que este tipo de projeto é
corriqueiro todos os anos nesta Câmara Municipal. Que são impostos que geram receita
própria para o Município. Disse que este Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de
agosto de 2015 irá beneficiar todos aqueles que não puderam pagar seus impostos
municipais em dia, no ano de 2014. Disse que é favorável à aprovação deste Projeto de
Lei Complementar porque a Prefeitura Municipal de Bananal está necessitando muito
destes recursos. Por fim, leu e explicou a todos os presentes alguns artigos do referido
Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto de 2015. Com a palavra vereador
José Eduardo Costa Gomes de Oliveira elogiou as palavras ditas pelo vereador Osvaldo
Ferreira, pedindo aos contribuintes que paguem seus impostos para fazer jus aos
benefícios trazidos por este Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto de 2015.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que é favorável à
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto de 2015 porque ele vai
gerar receita para o Município. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho disse que
é favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto de 2015
porque ele vai gerar receita para o Município, principalmente nesse tempo de crise que o
Município está passando. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
também é favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31 de agosto
de 2015 porque ele vai ajudar os munícipes que estão em débito com a Prefeitura
Municipal de Bananal. Colocado em votação o Projeto de Lei Complementar nº 02, de 31
de agosto de 2015 – “Concede anistia das multas e juros relativos ao IPTU e ISS,
inscritos ou não em Dívida Ativa até 31 de dezembro de 2014, aos contribuintes do
Município de Bananal, nas condições que especifica, 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 Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
parabenizou a Srª Minuca pela realização do 1º Festival de Música de Bananal.
Parabenizou também a Srª. Manú pela restauração da imagem de Nossa Senhora
localizada na Igreja do Rosário. Em seguida, pediu que a Prefeitura Municipal de Bananal
realize a colete seletiva também no Morro do Bruno, pois segundo moradores daquela
localidade, há duas semanas o carro da coleta seletiva não passa lá. Disse que esteve na
última terça-feira no Município de São Paulo, no DER, a fim de tratar sobre o início das
obras de recuperação da rodovia SP-68, que liga o Município de Bananal a Arapeí, e
Bananal ao Bairro Pouso Seco. Parabenizou a Presidência desta Casa e funcionários
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pela organização e realização da Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão
Bananalense e Diplomas da Ordem do Mérito Municipal, no último dia 29 (vinte e nove de
agosto) do corrente ano. Parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela
organização do 11º Encontro Nacional de Motociclistas em Bananal, que se realizará nos
próximos dias 18, 19 e 20 deste mês. Parabenizou o Deputado Padre Afonso pela Carta
enviada a esta Câmara Municipal em que relata a atual situação da saúde pública na
nossa região, sugerindo que se faça uma Moção de Apoio ao referido Deputado, assinada
por todos os vereadores. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que concorda
com a sugestão da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves com relação à Moção de
Apoio ao Deputado Padre Afonso em sua luta pela melhoria da saúde pública em nossa
região. Disse que é muito triste os pacientes terem de sair de Bananal e irem a Municípios
muito distantes, como Guarulhos, por exemplo, para realizarem seus tratamentos. Disse,
ainda, que concorda com a construção da UBS na Praça São Pedro, no Bairro Vila Bom
Jardim e deixou seus sinceros sentimentos de pesar à família do Sr. Jose Pereira,
popularmente conhecido como “Dadá”. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso disse que tramita no Senado Federal um Projeto de Lei que obriga os pais de
alunos da rede pública de ensino a comparecerem a pelo menos 04 (quatro) reuniões
anuais de pais de alunos. Disse que concorda com o vereador Osvaldo Ferreira sobre as
dificuldades de que os Prefeitos de Municípios pequenos têm para administrar as
Prefeituras municipais com poucos recursos. Por fim, convidou a todos para participarem
da Audiência Pública no próximo dia 24 (vinte e quatro) de setembro, às 19 horas, no
Plenário desta Câmara Municipal, cujo objetivo é a discussão sobre as “medidas de
erradicação do mau cheiro adotadas pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),
situado no Bairro Cerâmica, no Município de Bananal”. Com a palavra vereador José
Eduardo Costa Gomes de Oliveira parabenizou a Srª Minuca pela realização do 1º
Festival de Música de Bananal e deixou seus sinceros sentimentos de pesar à família do
Sr. Jose Pereira, popularmente conhecido como “Dadá”. Com a palavra vereador Luiz
Maurício Coutinho disse que concorda com a vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves
sobre a ideia de se fazer uma Moção de Apoio ao Deputado Padre Afonso, assinada por
todos os vereadores, para apoiá-lo em sua luta pela melhoria da saúde pública em nossa
região. Agradeceu a presença da Secretária Municipal de Saúde, Srª. Sarah Oliveira
Carvalho Bruno, no último dia 10 (dez) de setembro, na Audiência Pública no Plenário da
Câmara Municipal de Bananal, cujo tema debatido foi a “suspensão do Incentivo
Financeiro da Estratégia da Saúde da Família no Município de Bananal”. Agradeceu ao
Exmo. Deputado Padre Afonso pela liberação da Emenda Parlamentar no valor de R$ 150
mil reais que proporcionou a reforma da Unidade Mista de Saúde. Por fim, agradeceu ao
Fumeiro e ao Coqueiro, da equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal, pela
realização de diversas obras e serviços realizados no Município de Bananal
recentemente. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
apresentou uma indicação em que solicita da Prefeitura Municipal de Bananal a
demarcação de vagas para idosos e portadores de deficiência, no centro da cidade, tendo
em vista que não existem atualmente essas vagas no centro da cidade e são exigidas
pelo Código Nacional de Trânsito. Disse que em breve esta Câmara Municipal de Bananal
realizará Audiência Pública com a Elektro para o debate de temas e demandas do
Município de Bananal, principalmente com relação à cobrança da CIP. Parabenizou o
vereador Osvaldo Ferreira pela inauguração do Centro de Eventos e Agronegócios “Fábio
Meirelles”, do Sindicato Rural de Bananal, no último dia 12 de setembro de 2015, e pela
entrega do Título de Cidadão Bananalense ao Ilustríssimo Dr. Fábio de Salles Meirelles.
Disse, ainda, que as obras de recuperação da rodovia SP-68 são muito boas para o
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Município porque irão gerar recursos de ISS e muitos empregos. Disse que concorda com
a vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves sobre a ideia de se fazer uma Moção de
Apoio ao Deputado Padre Afonso, assinada por todos os vereadores, para apoiá-lo em
sua luta pela melhoria da saúde pública em nossa região. Não havendo mais nenhum
vereador que quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente franqueou a palavra à
munícipe, Srª. Idalina Sabadine, tendo em vista um requerimento de uso da Tribuna
protocolado anteriormente pela referida munícipe e deferido pela Presidência desta Casa,
baseado em Parecer Jurídico favorável. Com a palavra a senhora Idalina Sabadine disse:
“Sr. Presidente, solicitei à Vossa Excelência a Tribuna nesta Sessão para expor a esta
Casa uma preocupação que muito me aflige e que, futuramente, poderá se tornar um
grande problema para a Saúde Pública deste Município. Há pouco fiquei sabendo através
de um amigo, morador do Bairro da Cerâmica, que no mês passado ele flagrou um carro,
com chapa de Barra Mansa, deixando neste Bairro 14 cachorros. E quando tentou se
aproximar, o mesmo fugiu em direção ao que nós chamamos de Rosa Vani. Também me
foi relatado o fato de carros e carrocerias, com placas de São José do Barreiro estar
abandonando cachorros na SP-247, próximo ao Km12. Bem assim como Vossas
Excelências reconheço que esses fatos não são novidades. Somente as circunstancias do
contexto é inusitada. E então quais são as circunstancias? Sabemos dos esforços da S.A.
na elaboração das Campanhas para a castração de cachorros e gatos. É de
conhecimento público a problemática do surto de Leishmaniose no Município de Barra
Mansa. Nossos esforços então para sanar zoonoses e a problemática é que o aumento
da população estão sendo praticamente inúteis? A Leishmaniose visceral ou calazar é
uma doença transmitida pelo mosquito palha ou birigui (lutzomyia longipalpis) que, ao
picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário Leishmania chagasi. Há várias
animais que podem ser reservatórios do protozoário e fonte de infecção para os vetores,
os mosquitos, mas nos centros urbanos a transmissão se torna potencialmente perigosa
por causa do grande número de cachorros. Os cachorros adquirem a infecção a
desenvolver um quadro clínico semelhante ao do homem. A transmissão do parasita
ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectado. E isso pode ocorrer
principalmente no amanhecer e no crepúsculo. Na maioria dos casos, o período de
incubação é de 2 a 4 meses, mas pode variar de 10 dias a 24 meses. A Leishmaniose,
assim como a dengue, é um perigo que cresce com a chegada do verão. Minha
preocupação consiste no fato de termos apresentado dificuldades para contornar a
problemática da dengue em Bananal no verão passado. Visto isso, então lhes pergunto.
Estamos preparados para um surto de Leishmaniose? Não precisaríamos ser extremistas
para saber que cachorros de Barra Mansa sendo despejados em Bananal constitui uma
grande ameaça? A Leishmaniose pode ser letal, ela ataca nossos órgãos importantes, tais
como: fígado, baço e a medula óssea. E ainda não foi desenvolvida uma vacina contra a
Leishmaniose visceral. Bem, ela pode ser curada nos homens, mas não nos animais. Em
relação aos animais humanos e sua cura, encaro como um outro problema que podemos
contornar, não sobrecarregando o Sistema de Saúde desnecessariamente. Quanto aos
animais não humanos, a Leishmaniose não vai parar se exterminarmos os animais
adoentados. Precisamos combater os focos criadouros, conscientizar a população do
perigo de se contrair essa doença e protegermos nossos cães. E quando digo nossos
cães, estou me referindo também àqueles que vivem na rua, cujo tutor é o Estado,
portanto a Administração Pública. Então Sr. Presidente, diante dos fatos narrados, eu
gostaria de solicitar de Vossa Excelência e de todos os outros vereadores maior
importância ao assunto. Conversei recentemente com a Srª. Secretária de Saúde e ela se
mostrou muito preocupada, e não sabia a quantidade de cachorros sendo abandonados
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em Bananal. Fiquei sabendo, e não me recordo quem me disse, que Barra Mansa, não
sei através de qual Secretaria, coleiras para os cães. Procurei na internet o nome e o
preço e confesso, fiquei muito surpresa, para não dizer apavorada, com o preço que
tramita entre R$ 142,00 e R$ 124,00. Portanto, Senhores Vereadores, tenho algumas
sugestões que gostaria de compartilha-las: Penso que se colocássemos câmeras em
pontos estratégicos de Bananal, talvez pudéssemos monitorar a entrada de veículos e se
houvesse uma denúncia poderíamos localizar o condutor identificando a chapa.
Abandonar animais é crime, segundo a LCA. Poderíamos monitorar e cuidar melhor de
nossos cães se soubéssemos quais são os que realmente estão abandonados e vivem
em nossas ruas, e para isso chipar os cães seria de muita valia. No intuito de querer
ajudar e prevendo um futuro problema, agradeço a atenção dos senhores. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 01 (primeiro) de outubro 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, 17 de setembro de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1º Secretário: __________________________________________
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