Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA Nº 15 - 2015
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2015. No dia
primeiro do mês de outubro de dois mil e quinze (01/10/2015), 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 Quinta Sessão
Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência da vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves (Vice – Presidente). 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
o vereador Robson do Amaral Rodrigues (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, procedeuse a leitura das matérias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram:
VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.º 132/2015=
solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual Estevam Galvão, intervenção junto a CLARO/SA,
a fim de solucionar os problemas técnicos que vêm ocorrendo em Bananal; Requerimento
n.º 133/2015= solicita da CLARO, providências urgentes com relação aos problemas
técnicos que vêm ocorrendo em Bananal; Requerimento n.º 134/2015= solicita do
CONDEPHAAT, cobrança junto aos correios quanto a conservação e manutenção da
antiga Estação Ferroviária no município de Bananal-SP; Requerimento n.º 135/2015=
solicita da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal da Estância
Turística de Bananal, a parceria junto a Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, para realização de Audiência Pública com a ELEKTRO a fim de debater e
solucionar os problemas conforme especifica no teor do Requerimento; Requerimento n.º
136/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, o cumprimento da Lei de
Acessibilidade em nosso município; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA
COSTA: Requerimento n.º 137/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informações quanto ao destino da “Máquina de Tipografia”, a qual foi doada ao nosso
município para a criação de um Museu; Indicação n.º 134/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, construção de “escadão” no Morro do Bruno, na Vila Bom Jardim e
ainda canalização das águas pluviais; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA:
Requerimento n.º 138/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informações
quanto ao repasse da CIP pela ELEKTRO; Requerimento n.º 139/2015= solicita da
ELEKTRO, informações quanto a não distribuição de energia elétrica no Sertão dos
Coqueiros em Bananal-SP; Moção n.º 136/2015= de aplausos, ao Presidente Marco
Antonio Ferreira Luiz e demais integrantes do Legião do Asfalto M. C.; Moção n.º
137/2015= de aplausos, ao Exmo. Sr. Roberto de Lucena, DD. Secretário de Turismo do
Estado de São Paulo e sua Assessora Rosa Maria Lancelote, pelo imprescindível apoio
no 11.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 18, 19 e 20 de
setembro de 2015, cedendo um belíssimo palco para as apresentações; Moção n.º
138/2015= de aplausos, a Polícia Militar de Bananal, pelo imprescindível apoio no 11.º
Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 18, 19 e 20 de
setembro de 2015, proporcionando segurança e tranquilidade as pessoas que
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participaram do evento; Moção n.º 139/2015= de aplausos, a Polícia Civil de Bananal,
pelo imprescindível apoio no 11.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em
Bananal, nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2015, proporcionando segurança e
tranquilidade as pessoas que participaram do evento; Moção n.º 140/2015= de aplausos,
a Prefeitura Municipal de Bananal, pelo imprescindível apoio no 11.º Encontro Nacional de
Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2015; Moção n.º
141/2015= de aplausos, aos médicos Dr. Alexandre Meireles e Dr. Marcio de Almeida, ao
Gerente de Enfermagem Rodrigo Machado, e aos técnicos de enfermagem Maria Lúcia
Matos Oliveira, Ana Paula, Guido e Regina, pelo pronto atendimento de excelência
prestado no dia 23/09/2015 na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos, a um
motorista acidentado; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Moção n.º
134/2015= de aplausos, a “Flor mais linda do Nosso Jardim”, Suzana Santiago, pelo título
de Miss Primavera que trouxe para o nosso município; Moção n.º 135/2015= de aplausos,
a Cia De Teatro Art In Cena, pela apresentação da belíssima peça teatral “A Flor da Pele”
e pelo trabalho desenvolvido em Bananal; Indicação n.º 131/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, revisão quanto a diminuição de dias semanais da coleta de lixo
urbano, a fim de cortar gastos; Indicação n.º 132/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, cancelamento do contrato de rede wi-fi nas praças públicas, visando o uso do
dinheiro público em outras prioridades; Indicação n.º 133/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, revisão quanto ao cancelamento das atividades esportivas no Ginásio
Poliesportivo; 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 cumprimentou a todos os vereadores
pelo Dia do Vereador e a todos os idosos pelo Dia do Idoso, ambos comemorados na data
de hoje. Disse que no ano de 2013 fez 02 (dois) requerimentos questionando a relação
eleitores / população, e que as respostas do TRE e do TSE foram no mesmo sentido, de
que à época da biometria seria realizado o recadastramento de eleitores para verificar
essa situação. Em seguida, comentou brevemente sobre a questão da cobrança da CIP
no Município de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse
que apresentou um requerimento em que solicita, seja oficiado Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações sobre o repasse da
CIP ao nosso município, pela Elektro, pois em Requerimento n.º 120/2015, onde solicito
da Elektro informações quanto aos depósitos da CIP, a mesma me informou que tal
solicitação deve ser feita por parte da Prefeitura Municipal de Bananal ou que a mesma
autorize. Deste modo, peço de Vossa Excelência que solicite tais informações e envie a
esta Casa Legislativa o mais breve possível. Em seguida, 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
fornecimento de energia elétrica no Sertão dos Coqueiros em Bananal-SP. Recentemente
a Prefeitura Municipal de Bananal concluiu a estrada (BNN-20) que dá acesso ao Sertão
dos Coqueiros, não havendo, portanto, mais impedimento na disponibilização de energia
elétrica pela Elektro aos moradores do Sertão dos Coqueiros. Nos dias atuais sabemos
da importância do fornecimento deste benefício, sendo ele considerado como básico e
essencial pelo Programa Luz Para Todos, do Governo Federal. Estamos no ano de 2015
e vivemos em um dos Estados mais ricos do País, e o que vejo é um tremendo descaso
com o povo sertanejo que vive nesta localidade, que somam entre 80 e 100 pessoas, e
nem sequer o mais básico, a energia elétrica, eles têm direito. Disse que apresentou uma
Moção De Aplausos Ao Presidente Marco Antonio Ferreira Luiz e demais integrantes do
Legião Do Asfalto Moto Clube, pelo 11.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em
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Bananal, nos dias 18, 19 e 20 de setembro do ano em curso. Por mais um ano o evento
foi um sucesso. A confraternização entre os motociclistas e a admiração do público de
Bananal e demais turistas pelo evento, agitaram nossa cidade. Os festejos contaram com
várias barracas de alimentação e acessórios diversos para motociclistas. Várias bandas
de rock animaram o público e o show se estendeu até a madrugada. As motocicletas, sem
dúvida foram por mais uma vez, uma atração à parte, que contagiava a todos que
passavam pela Praça Rubião Júnior e seus arredores. No domingo ainda tivemos a
exposição de carros antigos, assim como é de costume em todos os encontros. Como
representante do povo bananalense, nosso muito obrigado a Legião Do Asfalto M. C. por
escolher nossa querida cidade para ser palco desta tão conceituada festa, que desde
2006 está incluída no Calendário Turístico de Bananal (Lei 034/2006). Que se dê ciência
do inteiro teor desta ao presidente do Legião do Asfalto M. C. Em seguida, disse que
apresentou uma Moção De Aplausos ao Exmo. SR. Roberto de Lucena, DD. Secretário de
Turismo do Estado de São Paulo e sua Assessora Rosa Maria Lancelote, pelo
imprescindível apoio no 11.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal,
nos dias 18, 19 e 20 de setembro do ano em curso, cedendo um belíssimo palco para as
apresentações. Por mais um ano o evento foi um sucesso. A confraternização entre os
motociclistas e a admiração do público de Bananal e demais turistas pelo evento,
agitaram nossa cidade. Graças ao palco cedido tivemos várias bandas de rock animando
o público, além de outras diversas apresentações. Como representante do povo
bananalense, nosso muito obrigado ao Excelentíssimo Senhor Secretário e sua
assessoria, pelo apoio nesta tão conceituada festa, que desde 2006 está incluída no
Calendário Turístico de Bananal (Lei 034/2006). Que se dê ciência do inteiro teor desta ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, estendendo-se a
sua assessoria. Comentou, em seguida, que apresentou uma Moção de Aplausos à
Polícia Militar de Bananal e à Polícia Civil De Bananal, pelo imprescindível apoio no 11.º
Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 18, 19 e 20 de
setembro do ano em curso, proporcionando segurança e tranquilidade as pessoas que
participaram do evento. Por mais um ano o evento foi um sucesso. A confraternização
entre os motociclistas e a admiração do público de Bananal e demais turistas pelo evento,
agitaram nossa cidade. E graças ao empenho, dedicação e trabalho de vocês policiais,
tudo isso aconteceu no mais tranquilo clima. Como representante do povo bananalense,
nosso muito obrigado pelo imprescindível apoio. Que se dê ciência do inteiro teor desta
ao Comando da Polícia Militar de Bananal, CB PM Antônio Carlos de Oliveira e ao
Delegado da Polícia Civil de Bananal, Dr. João Paulo de Oliveira Abreu. Em seguida,
disse que apresentou uma Moção De Aplausos A Prefeitura Municipal De Bananal, pelo
imprescindível apoio no 11.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal,
nos dias 18, 19 e 20 de setembro do ano em curso. O sucesso do evento se deve
também ao apoio da Prefeitura Municipal de Bananal, que por mais uma vez colaborou
com o Encontro Nacional de Motociclistas em nossa cidade, que é um lugar muito
admirado por todos os motociclistas participantes. Como representante do povo
bananalense, nosso muito obrigado a Prefeitura Municipal, pelo imprescindível apoio. Que
se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD.
Prefeita Municipal. Por fim, disse que apresentou uma Moção de Aplausos aos médicos
Dr. Alexandre Meireles e Dr. Marcio de Almeida, ao Gerente de Enfermagem Rodrigo
Machado, e aos técnicos de enfermagem Maria Lucia Matos Oliveira, Ana Paula, Guido e
Regina, pelo pronto atendimento de excelência prestado no dia 23 de setembro na
Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos, ao motorista do caminhão que sofreu
um terrível acidente por volta de 21:00 horas, onde o mesmo seguia da Água Ativa em
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Bananal, sentido Espirito Santo. Atendi a ocorrência, presenciei a gravidade do acidente e
acompanhei todo o atendimento prestado por esta equipe que não mediu esforços na luta
pela vida do motorista. Parabéns a todos vocês. Que se dê ciência do inteiro teor desta a
Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma dê ciência aos profissionais
homenageados. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que
apresentou uma Moção de aplausos, a “Flor mais linda do Nosso Jardim”, Suzana
Santiago, pelo título de Miss Primavera que trouxe para o nosso Município. Disse também
que apresentou uma Moção de Aplausos à Cia De Teatro Art In Cena, pela apresentação
da belíssima peça teatral “A Flor da Pele” e pelo trabalho desenvolvido em Bananal. Por
fim, disse que apresentou uma indicação à Prefeitura Municipal de Bananal solicitando a
possibilidade de revisão quanto a diminuição de dias semanais da coleta de lixo urbano, a
fim de cortar gastos. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves teceu
breves comentários sobre a cobrança da CIP em Bananal, que esteve recentemente na
Prefeitura Municipal e verificou que a conta destinada para o depósito dos recursos da
CIP está zerada, ou seja, a Elektro não está repassando para o Município estes valores
cobrados dos munícipes. Disse, ainda, que o Convênio firmado entre o Município e a
Elektro não veio para esta Câmara Municipal, que os vereadores devem ter acesso a este
documento para analisar e tirar suas dúvidas. Disse que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Comissão Permanente De Obras e
Serviços Públicos Da Câmara Municipal Da Estância Turística De Bananal, solicitando a
parceria junto a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual
presido, para realizarmos uma Audiência Pública com a Elektro a fim de debater e
solucionar os seguintes problemas: Instalação de Iluminação Pública em locais que ainda
não possuem e são necessários, devido ao grande número de moradores; Quedas e
“piques” de energia muito forte, os quais acontecem com muita frequência, causando
transtornos aos bananalenses, inclusive financeiros; Postes instalados no meio das
calçadas, prejudicando a acessibilidade; CIP (Contribuição Iluminação Pública);
Embutimento subterrâneo dos fios de alta tensão. 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 cumprimento da Lei de
Acessibilidade em nosso município. Atualmente em nossa cidade existem diversas
pessoas deficientes, sejam elas auditivas, visuais, mas em grande parte cadeirantes.
Bananal é uma Estância Turística, e deveria ser “modelo” no aspecto de acessibilidade,
pois recebemos diversos turistas e dentre eles, pessoas deficientes. O que observamos
em nossa cidade são comércios sem rampa de acesso, prédios públicos sem
acessibilidade alguma, o próprio piso de paralelepípedo por estar desnivelado também
prejudica a locomoção do cadeirante e as poucas rampas existentes, em sua grande
maioria estão altas demais ou estreitas demais. Peço de Vossa Excelência para que se
faça cumprir esta Lei, conscientizando os comércios nesta questão da acessibilidade.
Disse também que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado a Ilma. Sra. Ana Lúcia Duarte Lanna, DD. Presidente do Condephaat em São
Paulo, solicitando cobrança junto aos Correios, quanto à conservação e manutenção da
antiga Estação Ferroviária no município de Bananal-SP. Bananal é um dos municípios
paulistas considerados estâncias turísticas pelo estado de São Paulo, por cumprirem
determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. O município tem parte da história
do país, pois cresceu e se enriqueceu com as fazendas de café, chegou a avalizar para o
Império empréstimos feitos em bancos ingleses, chegando a cidade ao luxo de possuir,
por algum tempo, moeda própria. Dos tempos antigos ficaram muitos e valiosos
monumentos, e um desses é a Estação Ferroviária, inaugurada em 1888 como
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complemento das obras para a Companhia Estrada de Ferro de Bananal, importada da
Bélgica, em estruturas desmontáveis e pré-fabricadas de aço, com placas duplas
almofadadas e ajustadas por parafusos, e que nos dias atuais não pertence mais ao
município, mas aos Correios, que deixa abandonado o prédio, sem se importar com o
valor histórico do mesmo. O que vemos hoje é um prédio sem manutenção alguma, com
suas placas de metal se deteriorando com o passar do tempo e com o abandono,
depreciando desta forma a imagem de nossa cidade, pois a Estação Ferroviária é um dos
nossos maiores patrimônios. Disse, ainda, que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Gerencia de Relacionamento da Claro S/A
Telefonia Móvel, solicitando providências urgentes com relação aos problemas técnicos
que vêm ocorrendo diariamente na cidade de Bananal, deixando os usuários da
Operadora Claro incomunicáveis. Ficamos sem sinal Claro frequentemente, e isso gera
perdas monetárias e morais, pois sabemos que atualmente a comunicação é
indispensável. Estamos tendo muitos problemas com a operadora, mas acreditamos no
trabalho e na competência desta tão conceituada empresa que é a Claro, portanto
aguardamos a solução dos problemas apresentados o mais breve possível. Em seguida,
comentou brevemente sobre um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Exmo. Sr. Estevam Galvão de Oliveira, DD. Deputado Estadual,
solicitando intervenção junto a Empresa Claro Telefonia Móvel S/A, a fim de solucionar os
problemas técnicos que vêm ocorrendo diariamente na cidade de Bananal, deixando os
usuários da Operadora Claro incomunicáveis. Ficamos sem sinal Claro frequentemente, e
isso gera perdas monetárias e morais, pois sabemos que atualmente a comunicação é
indispensável, portanto peço a ajuda do Exmo. Sr. Deputado para juntos solucionarmos
esse problema. Em seguida, agradeceu à presença dos representantes da Sabesp na
Audiência Pública sobre as medidas de erradicação do mau cheiro adotadas pela Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE), situada no Bairro Cerâmica, no Município de Bananal,
senhores José Marcondes Júnior, Douglas José Guedes Guarizi e Neil José Soares.
Parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela realização do 11º Encontro
Nacional de Motociclistas, em Bananal. Parabenizou os organizadores do 1º Festival de
Música do Vale Histórico, realizado no mês de setembro no Município de Bananal e
parabenizou também os funcionários da Unidade Mista de Saúde pelo pronto atendimento
de excelência prestado no dia 23/09/2015 a um motorista acidentado. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa cumprimentou a todos os vereadores pelo Dia
do Vereador e a todos os idosos pelo Dia do Idoso, ambos comemorados na data de hoje.
Disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira De Oliveira Bruno, solicitando
informações quanto ao destino da “Máquina de Tipografia”, a qual foi doada ao município
de Bananal a fim de se montar um Museu em nossa cidade. Sabemos das dificuldades
financeiras de nosso país atualmente e claro isso também atinge nosso município, por
isso acredito que a criação do Museu ainda está muito distante, mas o que será feito
desta máquina até lá? Onde ela está atualmente? Ela está com todas as peças? Ou se
perdeu alguma?. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira agradeceu ao Sr. Fumeiro e
demais membros da equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pela limpeza na
Rua Barão de Joatinga. Disse que em breve será recuperada também a estrada rural do
Sertão da Prata, que já está necessitando de reparos há muito tempo. Em seguida,
comentou brevemente sobre a reabertura dos banheiros localizados na Estação
Ferroviária e que o horário de funcionamento deles será apenas diurno. Disse, ainda, que
já se iniciaram os trabalhos de recuperação da Rodovia SP-68. Em seguida, disse que
recebeu uma resposta de requerimento sobre a questão da necessidade de implantação
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de iluminação pública na Rua Arnaldo de Souza, onde a Elektro respondeu que a
responsabilidade para se executar esse tipo de serviço é da Prefeitura Municipal.
Parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela realização do 11º Encontro
Nacional de Motociclistas, em Bananal. Disse que esteve com a Prefeita Municipal de
Bananal conversando sobre a cobrança da CIP no Município, que a Elektro não está
repassando os recursos arrecadados com a cobrança para os cofres do Município e
estava utilizando esses valores para abater o débito que o Município tem com a empresa,
mas, segunda a Prefeita Municipal, isso não está mais acontecendo. Em seguida,
comentou brevemente sobre a Audiência Pública sobre as medidas de erradicação do
mau cheiro adotadas pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), situada no Bairro
Cerâmica, no Município de Bananal, realizada no último dia 24 (vinte e quatro) de
setembro nesta Casa, que contou com a presença dos representantes da Sabesp,
senhores José Marcondes Júnior, Douglas José Guedes Guarizi e Neil José Soares e que
espera que o problema discutido tenha sido solucionado. Por fim, comentou sobre a
importância e a necessidade de se continuar o serviço de coleta seletiva de lixo no
Município de Bananal. Com a palavra vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou a
jovem Suzana Santiago, pelo título de Miss Primavera que trouxe para o nosso Município.
Parabenizou o vereador Luiz Cosme Martins de Souza pela realização do 11º Encontro
Nacional de Motociclistas, em Bananal. Cumprimentou a todos os vereadores pelo Dia do
Vereador e a todos os idosos pelo Dia do Idoso, ambos comemorados na data de hoje.
Parabenizou também os funcionários da Unidade Mista de Saúde pelo pronto
atendimento de excelência prestado no dia 23/09/2015 a um motorista acidentado. Disse
que a Prefeitura Municipal de Bananal já reviu a questão da coleta de lixo no Município e
que o lixo comum será coletado às segundas, terças, quintas e sextas-feiras e o lixo
reciclável será recolhido às quartas-feiras. Que a Prefeitura Municipal fez este aviso sobre
a coleta de lixo em seu site oficial. Com a palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
comentou sobre a importância de se ter um cantoneiro trabalhando na localidade
conhecida como Morro do Pedro, a fim de conservar e fazer a manutenção das estradas
rurais naquele local. Disse, ainda, que o Poder Executivo precisa dar mais atenção às
estradas rurais de nosso Município, realizar a manutenção e conservação, principalmente
em épocas de chuva. Disse também que espera que os problemas que estão ocorrendo
atualmente entre o Município e a empresa Elektro sejam resolvidos, principalmente
quanto à questão da CIP, para que sejam instaladas as luminárias nos locais que ainda
não possuem iluminação pública. 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 a Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves comentou
brevemente sobre um convite recebido do Tribunal de Contas de São Paulo para
participar do lançamento oficial do IEGM e do SISPUSH, que será realizado no próximo
dia 05 de outubro às 10:00hs, no Centro de Convenções Rebolsas, em São Paulo,
destacando a importância do evento. Em seguida, agradeceu ao DER pelas placas de
sinalização alertando os motoristas sobre o trânsito de bicicletas na Rodovia SP-64. Disse
que no próximo domingo, dia 04 de outubro, ocorrerão as eleições dos membros do
Conselho Tutelar de Bananal. Em seguida, parabenizou todos os Policiais Civis pelo Dia
do Policial Civil, que foi comemorado na data de ontem. Cumprimentou todos os
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vereadores pelo Dia do Vereador e a todos os idosos pelo Dia do Idoso, ambos
comemorados na data de hoje. Com a palavra o Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
cumprimentou todos os vereadores pelo Dia do Vereador e a todos os idosos pelo Dia do
Idoso, ambos comemorados na data de hoje. Em seguida, comentou brevemente sobre a
necessidade de colocação de quebra-molas na rua que passa pela Área de Lazer Ivani
Barbosa. Disse também que o Morro do Irineu está necessitando de serviço de capina,
pois os moradores desta localidade estão reclamando do mato no local. Comentou
também que é necessário a Prefeitura municipal de Bananal realizar desentupimento em
várias bocas de lobo na cidade, porque o período de chuvas está começando, e este
serviço irá evitar vários transtornos para os moradores. Disse, ainda, que é necessário o
constante combate ao mosquito da dengue, bem como a conscientização da população a
fim de se evitar a proliferação desta doença. Por fim, disse que no próximo domingo, dia
04 de outubro, ocorrerão as eleições dos membros do Conselho Tutelar de Bananal. Com
a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que a coleta de lixo deve ser
prioridade pela Prefeitura Municipal de Bananal e a população tem que se conscientizar e
contribuir com esse serviço, não misturando lixo seco e reciclável com lixo úmido. Com a
palavra a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso disse que recebeu uma resposta da
indicação nº 112/2015, referente aos caminhões que ficam estacionados sobre a ponte da
Boa Morte, que a Prefeitura Municipal informou que providenciará placas de proibido
estacionar para serem colocadas no local. Comentou também sobre o Hospital do
Homem, localizado em São Paulo, que conta com diversas especialidades de
atendimento, mas infelizmente ainda é muito pouco procurado. Com a palavra o vereador
José Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que o Município de Bananal possui 14,3%
de idosos, enquanto o Estado de São Paulo e o Brasil possuem cerca de 11% de idosos,
que o Município deve dar uma atenção especial aos nossos idosos. Em seguida, desejou
sucesso e boa sorte à aluna Lara, em sua participação no Campeonato de Tabuada. Com
a palavra o vereador Luiz Maurício Coutinho agradeceu aos senhores Fumeiro e
Coqueiro, da equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal, pelos serviços de
limpeza geral no Bairro Timborê. Parabenizou a Prefeitura Municipal de Bananal por
reabrir os banheiros da Estação Ferroviária. Desejou um feliz Dia das Crianças a todas as
crianças bananalenses pelo dia 12 de outubro que se aproxima. Parabenizou a
comunidade da Palha pela realização do Torneio de Futsal no próximo dia 03 de outubro.
Parabenizou o grupo de teatro Art In Cena pela belíssima apresentação da peça teatral “A
flor da Pele”. Por fim, disse que no próximo domingo, dia 04 de outubro, ocorrerão as
eleições dos membros do Conselho Tutelar de Bananal. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para
a próxima Sessão Ordinária dia 15 (quinze) de 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,
01 de outubro de 2015.

Presidente: _______________________________________________
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